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 ،الحمد هللا وحده حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سـلطانه         

والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد أشـرف           

 ...،، وبعد،األنبياء وخاتم المرسلين صلى اهللا عليه وسلم

تجهيزه فهذا المعجم عن مصطلحات حقوق اإلنسان قمنا ب       

 ،في كـل مكـان    وإخواننا  والسهر على إعداده خدمة ألبنائنا      

 ..!!والذين يبحثون عن المعلومات والمصطلحات الحيوية 

ولذلك سهرنا الليالي الطوال وبذلنا الجهد الفائق ليخـرج         

هذا المعجم بمصطلحات وافرة مبسطة ال تخل بـالمعنى وال          

ي نصت عليهـا     الت ،بالمضمون الثري لحقوق اإلنسان الخالدة    

 ولم تأل جهداً في     ،األديان السماوية والتشريعات الدولية كافة    

 إال أن اإلنسان عصب عينيـه عـن         ،تبيانها على أكمل وجه   

 وطرح ما منحه اهللا سبحانه وتعالى لـه         ،قصد أو عدم قصد   

 األمر الذي   ،جانباً وراح يسيء استخدام قدراته نحو اآلخرين      

 ومع ازدياد عدد    ،ن اآلخرين دعا إلى نشوب الصراع بينه وبي     

 زادت حدة   ،من يقطنون األرض مع قلة الموارد واإلمكانات      

 مما دفع يقضية حقوق اإلنسان      ،الصراع بين األمم والطوائف   
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 ولم نبخـل    ،إلى رأس قائمة القضايا التي تشغل بال اإلنسانية       

بجهد في االستعانة بالمصطلحات الشحيحة الحديثة عن حقوق        

 ولذلك  ،هر عصر العولمة التي نعيشه حالياً      وهي جو  ،اإلنسان

آثرنا البحث والتنقيب لنخرج معظم هذه المصـطلحات إلـى          

الوجود باعتبار عصر حقوق اإلنسان واقعاً سياسيا عالميا في         

البـد و ال فـرار مـن        ف ،المقام األول سواْ وافقنا أو رفضنا     

التعايش معه وتعظيم االستفادة منه باعتبـاره لـب عصـر           

 .العولمة

وترتبط مصطلحات حقوق اإلنسان بالعديد من مصطلحات       

 مثل العلوم السياسية و العلـوم       ،العلوم القريبة ارتباطاً وثيقاً   

 وعلم النفس وعلـوم األجنـاس و        ية  االجتماعية و االقتصاد  

الشعوب  والبيئة والقـانون والمنظمـات وعلـوم اإلعـالم           

لعلوم التي  وغيرها من ا   ،والديانات وحركات التحرر  والتاريخ  

ترتبط بالعمل والعلم الحقوقي واإلنساني ارتباطاً وثيقاً اليسمح        

باالنفصال وال يعرف اغتراب هذه العلـوم عـن الحقـوق           

 نتيجة أن دائرة هذه الحقـوق آخـذة فـي           ،اإلنسانية السامية 

االتساع والتشعب نتيجة تعدد مفاهيمها الرئيسية والفرعية من        
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لشديد لتلك المفاهيم مـن جهـة        ونتيجة التنوع البيئي ا    ،جهة

 ...أخرى

وقد آثرنا في مواقع متعددة أن نقـف للشـرح والتحليـل            

وفي مناطق أخري لم نقدم سوي المصطلح أنطالقـاً         ،الموجز

من عدم التكرار ولوجود مادة شارحة قريبة ولعـدم أهميـة           

 ولكن المصطلح واختصاراته من     ،الشرح في بعض الحاالت   

ن نقدمه فـي حـد ذاتـه للقـاريء          األهمية بمكان، والبد أ   

 ...الكريم

ونجد أمام كل مصطلح ترجمة لـه باللغـة اإلنجليزيـة           

 باإلضـافة إلـى     ،بصفتها اللغة الرئيسية فـي عـالم اليـوم        

المصطلح وشرحه باللغة العربية التي هـي لغتنـا الحيويـة           

واألساسية ورمز لهويتنا الثقافية، بل قدمنا بعـض الشـروح          

خري في ثنايا الشرح باللغتين العربيـة       البسيطة والمعاني األ  

واإلنجليزية لكي تزداد المعرفة وتترسخ المعاني باللغتين في        

الرئيسي والفريد  نفس القراء وتتعاظم سبل االستفادة بالمعجم       

 ...في مجال مصطلحات حقوق اإلنسان

كما أن هذا المعجم ببساطته العلمية يصلح كمصدر للثقافة         

 ...سان في مصر وفي العالم العربيالعامة عن حقوق اإلن
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ونحب بداية أن نعلن أن البحث في هذا المعجم الموسوعي          

 باللغة   أو عنوانه   فقط أبحث عن اسم المصطلح     ،سهل وميسر 

العربية وتتبع الترتيب الهجائي لحروف المصـطلح باللغـة         

 ... لتصل إلى مكانها الصحيح بسهولة وسرعة ويسر،العربية

 بإعـداد   ،إسماعيل عبد الفتـاح   .ألول د ولقد قام المؤلف ا   

 وأعطاها للمؤلف الثاني األسـتاذ      ،المادة في صورتها األولية   

 الذي عمل على تنقيحها ومراجعتها واإلضافة       ،زكريا القاضي 

 لكي يتكامـل العمـل      ،إلى العديد من المفاهيم والمصطلحات    

وتتعاضد الجهود من أجل خروج هذا العمل في أبهى صورة          

من العملية والثقافة المبسطة لمجال نفتقد الكثيـر        وأكبر دقة   

 لكي تتواصل ثقافتنا مع العالم أجمع       ، ونحتاج العديد منه   ،عنه

 ...في مجال حقوق اإلنسان

وال يفوتنا في هذه العجالة أن نشكر كل المؤلفين للمصادر          

التي استقينا منها مادتنا العلمية والتي كانت خير معين لنا في           

 ..عملنا هذا

ملين أن ينال هذا الجهد استحسانكم وأن يوفي بـأغراض          آ

القراء في مختلـف بقـاع األمـة العربيـة فـي التعريـف            

 .بالمصطلحات والتشويق لقراءة المزيد عنها
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جعله اهللا في ميزان حسنات كل في اشترك فـي إبـراز            

وظهور هذا الجهد ليد القاري الكريم من المراجـع اللغـوي           

 .ومن الناشر ومعاونية

 قنا اهللا جميعا إلى ما يحبه ويرضاهوف
 
 
 انالمؤلف

 م٢٠٠٦مايو / مصر 
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  حرف األلفحرف األلف
  MMeenn  GGeennoocciiddeeإبادة الجنس البشري إبادة الجنس البشري 

 والمعنى  ،المعنى محاولة إبادة جنس معين في وقت معين       

 والمصطلح الالتيني معنـاه     ،يعني قتل البشر دون أي حساب     

بح ااإلبادة الجماعية ماحدث في مـذ      ومن أمثلة    )الجنس يقتل (

 رجـال   ٢٥٤ التي قتل فيها     ١٩٤٨دير ياسين بفلسطين عام     

 وقتـل فيهـا     ١٩٥٦وإمرأة وطفالً ومذبحة خان يونس عام       

 شخصـا   ٤٧ شخصاً ومذبحة كفر قاسم والتي قتل فيها         ٢٧٥

م وقتـل فيهـا     ١٩٧٦م ومذبحة تل الزعتر عام      ١٩٥٦عام  

م والتي  ١٩٨٢في عام    شخص ومذبحة صابرا وشاتيال      ٢٠٠

 . ضحية٤٠٠٠قتل فيها 

    AAppaarrtthheeiiddاألبارتهيد األبارتهيد 
  العنصرية العنصرية / /  أنظر التفرقة العنصرية  أنظر التفرقة العنصرية 

هي نظام العزل العنصري الذي يحمل الفرقـة والتقسـيم          

حيث ال يوجد بشـر وإنمـا        ،الساذج في المجتمعات المختلفة   

 .هناك سود وبيض وملونون
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  AAttttiittuuddee  RReesseeaarrcchhأبحاث االتجاهات أبحاث االتجاهات 

 الناتجـة   صد بها التنبؤ باالتجاهات والمواقف السياسية     ويق

 أي التنبؤ بالمواقف المقبلـة      ،عن الحرية الفردية والجماعية   

 ، أي محاولة التحكم في المستقبلية فـي المواقـف         ،والمحتملة

وهو نوع من األبحاث يهم الحاكم أو الحزب السياسي وحقوق          

 . وهو مقصور على السياسة الداخلية،الشعب

  VVoottiinngg  RReesseeaarrcchhاث االنتخابات والتصويت اث االنتخابات والتصويت أبحأبح

مصطلح أبحاث االنتخابات والتصويت وإبداء الرأي يقصد       

به اكتشاف متغيرات التأثير أو المعارضة المتعلقة بـالموقف         

 ويقصـد بهـا التـأثير علـى     ،االنتخابي داخل مجتمع معين  

  ولو من    ،المواطنين لدفعهم للمشاركة السياسية واالجتماعية    

 .تخدام حق التصويت في االنتخاباتخالل اس

  HHeerrooeess  AAnndd  OOuuttssiixxee  MMeennأبطال وأفذاذ أبطال وأفذاذ 

هم الذين يصنعون التاريخ الحديث ويؤثرون على مجراه        

من خالل السلم والحرب واالقتصاد والصناعة وغيرها مـن         

 ألنهم  ،أساساً من المدافعين هن حقوق اإلنسان      فهم   ،المجاالت

ة ونموهـا وسـموها      الذين ساهموا في تطـور اإلنسـاني       هم

 ويضـم ملـف   ...الروحي واألخالقي والقيمـي والعقائـدي    
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األبطال األفذاذ مجموعة من القديسين والقـادة والمحـاربين         

 .غيرهمالزعماء ووالعلماء واألدباء والعباقرة والحكماء و

  PPaatteerrnnaalliissmm  LLiibbeerraallاألبوية الليبرالية األبوية الليبرالية 

مريكي هو مصطلح يطلق على النظام األ     األبوية الليبرالية   

أي لفئـة المتميـزين     (الذي يدعو لليبرالية تحررية في القمة       

 ،)الذين يحتلون مواقعهم بين نصف النظام االجتماعي المتميز       

وهدفها تنمية قدرات المواطنين األكثر التصاقاً بالماديات من        

 .الروحانيات

  AAttttiittuuddeeاتجاه اتجاه 
مصطلح االتجاه يعني ببساطة الموقف الذي يتخذه الفـرد         

 إما  ،االستجابة التي يبديها إزاء شيء معين أو حدث معين        أو  

 أو نتيجـة    ، نتيجة مروره بخبرة معينـة     ،بالقبول أو الرفض  

توافر ظروف أو شروط تتعلق بذلك الشيء أو الحـدث بمـا        

 كمـا تتمثـل فـي سـلوكه نحـو           ،يعكس استجابات الفرد  

الموضوعات والمواقف االجتماعية التـي تختلـف نحوهـا         

 مما يعني ضرورة أن تكون هذه المواقف        ،فراداستجابات األ 

 .مثيرة للجدل
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    SSyysstteemmss  AApppprrooaacchhاتجاه األنساق اتجاه األنساق 
سياسي واجتمـاعي   فكري أو   اتجاه  إال  هو  اتجاه النسق ما    

 يهتم بما يسود العالم السياسي من       ، منهجي أو تفكيري   نظري

 مما يعود بالنفع علـى مجـاالت        ،وحدة كلية وتساند متبادل   

 واتجاه النسق قد يسـمى اتجـاه        ،ن داخل الدولة  حقوق اإلنسا 

 .النظام واالتجاه المتعارف عليه وغيره من التسميات

  BBeehhaavviioorraall  AApppprrooaacchhاالتجاه السلوكي االتجاه السلوكي 
وهو منهج أو اقتراب في العلوم السياسية من خالل دراسة          

 ،السلوك السياسي واالتجاهات والقيم السياسية في المجتمـع       

برت تنجستون وهارولد الزويل    ومن رواده فرانك كنت وهر    

 .وهربرت سيمون وجبريل ألموند وغيرهم

  LLiibbeerraallاالتجاهات الليبرالية االتجاهات الليبرالية 
هي االتجاهات التي تدعو إلى تدعيم      االتجاهات الليبرالية   

المشاركة في السلطة وتأكيد أولوية الحرية في المجتمع على         

مما يساعد على تعميـق مفهـوم الحقـوق         ،ما عداها من قيم   

 .ات في نفوس البشروالواجب
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  االتحــاد الــدولي للنقابــات المهنيــة الحــرةاالتحــاد الــدولي للنقابــات المهنيــة الحــرة
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeeddeerraattiioonn  OOff  FFrreeee  TTrraaddee  

UUnniioonn  ((IICCFFTTUU))      

وهو اتحاد عالمي يرعى حقوق أصحاب المهن الحرة في         

 ويضم جميع النقابات المهنيـة      ، ويحافظ على كرامتهم   ،العالم

                                            .في دول العالم

  FFrreeee  TTrraaddee  UUnniioonnssاتحادات عمال حرة اتحادات عمال حرة 
وهي اتحادات للعمال في الدول الشيوعية ظهرت من أجل         

الدعوة لمزيد من الحريات والحصول علـى حقـوق أكثـر           

 وقوبلـت هـذه     ،للعمال من األجور وتحسين أوضاع العمل     

 .االتحادات بإجراءات تعسفية من قبل الحكومات االشتراكية

  
  CCoommmmuunniiccaattiioonnال ال االتصاالتص

االتصال كلمة تعني تبادل المعلومات أواألفكار أو اآلراء        

وهـو   ،بين طرفين أو أكثر عن طريق الكـالم أو اإلشـارة          

عملية التدفق الحر للمعلومات والبيانات واآلراء عبر وسائل        

 Face To Faceأو   Direct فقد يكون اتصاالً مباشراً ،مختلفة
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اشرة بين األفـراد دون االسـتعانة     وهو االتصال الذي يتم مب    

بأية أداة اتصالية وهو بمثابة فرصة كبيرة لتبادل المعلومات         

 Indirect وقد يكون غيـر مباشـر        ،بين المرسل والمستقبل  

 وقد يكـون رسـمي      ،وتستخدم فيه أداة من أدوات االتصال     

Formal       أو  ، أي يتم بين المستويات الرسمية بالطرق الرسمية 

وهو الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غير       Informalغير رسمي   

رسمية ويتم من خالله تبادل وجهات النظر من خارج المنافذ          

وهو Socialوالوسائل الرسمية، وقد يكون االتصال اجتماعي       

 أو هو   ،اإلجراء الذي يتم به تبادل الفهم بين الكائنات البشرية        

 من  العمل الذي عن طريقه تنتقل المعاني من إنسان آلخر أو         

هناك نوع آخر مـن االتصـال أال وهـو           و ،جماعة ألخرى 

ـ .Public Commاالتصال العام   ع وهو يعنى وجود الفرد م

مجموعة كبيرة من األشـخاص ويسـاعد مختلـف أنـواع           

االتصال على تنمية وتدعيم مفاهيم حقـوق اإلنسـان داخـل       

 .الجماعة

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCuullttuurraallاالتصال الثقافي االتصال الثقافي 

 ي يهتم بتفاعل البيئة الثقافية في المجتمع      وهو االتصال الذ  

 من خـالل المعلومـات واللغـة        ،وتفعيل الحقوق والواجبات  
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 وتـتم  ،والمؤثرات والتنظيمات والجماعات الصغيرة واألسرة    

 .عبر تواصل األجيال ونقل الترات الثقافي من جيل إلى جيل

  PPoolliittiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnاالتصال السياسي االتصال السياسي 
إلى التـدفق المسـتمر     ل السياسي   االتصاويشير مصطلح   

 للمعلومات فيما بين وحدات 

النظام السياسي وبينه وبين النظم األخرى داخل وخـارج         

المجتمع حتى يمكن الوفاء بأغلب المطالب، وتتم من خـالل          

وسائل اإلعالم واألحزاب وجماعات المصلحة والبيروقراطية      

 : وتتكون عملية االتصال من،وقادة الرأي

 ويقصـد بـه   ،Reception Systemسـتقبال  ـ نسـق اال 

األجهزة والقنوات التي تتلقى المعلومات مـن البيئـة         

 .الداخلية والخارجية للنظام السياسي

 وهـي   ، وتتضـمن المعلومـات    ،Messagesـ الرسائل   

 أو المعلومات   ،المطالب من جانب المواطنين للحكومة    

 .التي ترسلها الحكومة للمواطنين بهدف كسب رضائهم

 وهي مركـز صـنع القـرار        ،Memory نسق الذاكرة    ـ

Decision Center،    أي أوعيـة اختـزان المعلومـات 

 .الخاصة باألوضاع الداخلية والخارجية
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 وهـو  ،، في مركز القـرار Value Systemـ نسق القيم 

مجموعة القيم التي تجعل صانعي القـرار يفضـلون         

 .قراراً على آخر لمواجهة مشكلة ما

وهي تعنى القدرة علـى اسـتدعاء        Recallـ االستدعاء   

الخبرة السابقة التي قد تفيد فـي تحليـل المعلومـات           

 .الواردة للنظام

، أي األجهزة التي تتولى تنفيـذ       Effectorsـ نسق التنفيذ    

 .القرار

 وهـي ردود أفعـال      ،Feedbackـ التغذية االسترجاعية    

مختلفة تتلقاها أجهزة استقبال المعلومات لتحولها إلـى        

 . لتبدأ عملية اتصالية جديدة،ركز القرارم

  VVaalluuee  CCoonnsseessssuussاالتفاق القيمي االتفاق القيمي 
 ،هو مفهوم ينظر إلى الفرد بوصفه نتاجاً اجتماعياً أساسـاً       

بمعنى أنه بدون وجود نسق قيمي عام يشارك فيـه األفـراد            

 .أعضاء المجتمع يتعذر الحديث عن النظام االجتماعي
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  سانساناالتفاقات اإلفريقية لحقوق اإلناالتفاقات اإلفريقية لحقوق اإلن
AAffrriiccaann  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  

أبرمت في نطاق منظمة الوحدة اإلفريقية ثالث اتفاقيـات         

 االتفاقية المنظمة للمفاهيم الخاصة     :دولية لحقوق اإلنسان هي   

 م  ١٩٦٩ سـبتمبر    ١٠بمشاكل الجئي أفريقيا والموقعة فـي       

 و الميثـاق    ، م ١٩٧٤ يونيـو    ٢٠ودخلت حيز التنفيذ فـي      

 يونيـو   ٢٧قوق اإلنسان و الشعوب الصادر في       اإلفريقي لح 

 م و الميثاق    ١٩٨٦ أكتوبر   ٢١ م والذي بدأ النفاذ في       ١٩٨١

اإلفريقي لحقـوق ورفاهيـة الطفـل و تـم إقـراره فـي              

 .م١٩٩٠يوليو

  االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنساناالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
  AAmmeerriiccaann  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  

درتها منظمة الدول   االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان أص    

 م ودخلت   ١٩٦٩ نوفمبر   ٢٢األمريكية في سان خوسيه في      

 و االتفاقية ملزمة فقـط      ، م ١٩٧٨ يوليو   ١٨حيز التنفيذ في    

 وكرست االتفاقية نصوصها لحماية الحقـوق       ،لألطراف فيها 

المدنية و السياسية مثل منع التمييز والحق في الحياة الكريمة          

 و أصـدرت    ، الخ من الحقـوق    ..و تحريم الرق و العبودية    
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 م فـي    ١٩٨٨ نوفمبر   ٧١البروتوكول اإلضافي لالتفاقية في     

مجال الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيـة لتالفـي          

النقص في الحقوق في االتفاقية األصلية و هناك بروتوكـوال          

 م و دخل حيز التنفيـذ فـي         ١٩٩٠ يونيو   ٨مضافا ثانية في    

 .ء عقوبة اإلعدام م إللغا١٩٩١ أغسطس ٢٨

  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنساناالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
  EEuurrooppeeaann  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  

 ٤االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تـم توقيعهـا فـي           

 م في مدينة روما و قد وقعتها الدول األعضاء          ١٩٥٠نوفمبر  

 سـبتمبر   ٣في مجلس أوروبا و قد دخلت حيز التنفيذ فـي           

 اتفاقية حماية حقوق اإلنسـان و  :التفاقية و تسمي ا ، م ١٩٥٣

 و هي أول اتفاقية إقليمية عامة لحقـوق         ،الحريات األساسية 

 و قد تم تعديلها أكثر من مرة و تتكون من مقدمة و             ،اإلنسان

 و لـم    ، مادة و تضم عدة بروتوكوالت مضافة لالتفاقيـة        ٥٩

تنص االتفاقية علي حق اللجوء السياسـي و نصـت علـي            

 منع التعذيب و العقوبات و المعامالت غيـر         :اليةالحقوق الت 

اإلنسانية و منع الرق و االستعباد و الحـق فـي الحريـة و              

األمان و في محاكمة عادلة و في احترام الحياة الخاصـة و            
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حرية التفكير و الضمير و العقيدة و حرية التعبير و الرأي و            

 تلقي المعلومات و المشاركة فـي االجتماعـات السـلمية و          

 .الزواج و تكوين أسرة و الحق في منع التمييز

  اتفاقية جنيف لمعاملة األسرياتفاقية جنيف لمعاملة األسري
  GGeenneevvee  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  CCaappttuurreedd  

اتفاقية جنيف لمعاملة األسري واتفاقية المنازعات المسلحة       

 و  ، م و التي تعتبر سارية حتى اآلن       ١٩٤٩التي وقعت عام    

منظمة و   لم تستطع أن تجعل الحرب       ،يسير عليها العالم كله   

 فلقـد أبقـت علـي عنصـري         ،نظيفة كما تريدها اإلنسانية   

االحتالل الحربي من قيام حالة الحرب و العداء المسلح بـين           

طرفين و احتالل أراضي أو بعض األراضي و إخضـاعها          

 .لسيطرة أجنبية مادية و عسكرية

  اتفاقية حماية حقوق اإلنسان و الحريات األساسيةاتفاقية حماية حقوق اإلنسان و الحريات األساسية
  PPrrootteeccttiinngg  BBaassiicc  HHuummaann  RRiigghhttss  &&  FFrreeeeddoomm  

AAggrreeeemmeenntt / /  
 . االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان:انظر
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  االتفاقية الدولية لحقوق الطفلاالتفاقية الدولية لحقوق الطفل
  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  CChhiilldd  RRiigghhttss  

 ٢١/١١/١٩٨٩تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ       

 م االتفاقيـة الدوليـة      ١٩٨٩ لسـنة    ٢٥/٤٤م بقرارها رقم    

ل أو ما يسمي ميثاق حقـوق الطفـل الـدولي و           لحقوق الطف 

 و هو يمثل أول وثيقة في تاريخ العالقات الدوليـة           ،العالمي

 تفرض علي الدول    ، و في تاريخ العالم المتحضر     ،المعاصرة

 ،اإللزام القانوني حقوقا ترعاها للطفل و تتقيد بها في شـئونه          

 ،نفيذهابعد أن أقرت االتفاقية أغلب الدول و أعلنت التزامها بت        

 و هذا الميثـاق الـدولي       ،كاتفاقية دولية ترعي حقوق الطفل    

 و  ، الطفل هو ما دون الثامنة عشر من العمـر         :أعلن ما يلي  

 و إقـرار مبـدأ      ،ضرورة سيادة المصالح األفضل لألطفال    

 أي تغليب الصالح العام للطفـل       ،رعاية الصالح العام للطفل   

سط عـائلي    و ضرورة توفير و    ،عند تفسير نصوص الميثاق   

 أي يكون للطفـل مسـئول عـن         )أصيل أو بديل  (لكل طفل   

تنشئته و يلتزم برعايته و يسهر علي تربيته و نموه و تعليمه            

 و مبدأ التعاون الدولي في مجال الطفولـة و ذلـك            ،و تثقيفه 

و العمل علي توفير كل ما يسهم في تنمية         ،بتبادل المعلومات 
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 الطفـل علـي أن      شخصيه مستقلة و متميزة للطفل و تدريب      

تكون له آراؤه الخاصة بحيث يعبر عنها بحريه و أن يكـون            

 و ضمان   ، وفقا لسنه و درجة نضجه     األوللرغباته االعتبار   

حرية الفكر و الوجـدان و الـدين و تكـوين الجمعيـات و              

 و ضمان الحقـوق المدنيـة و        ،االجتماعات السلمية لألطفال  

اسم و يحمل جنسية    السياسية للطفل مثل حقه في أن يكون له         

و حريته في التعبير و التجمع و تحريم فصله عن والديـه و             

 و ضـمان الحقـوق      ،حمايته ضد التعذيب و سوء المعاملـة      

االقتصادية مثل حق الطفل في مستوى معين من المعيشـة و           

 و حماية حقوقه االجتماعية     ،حمايته ضد االستغالل في العمل    

لصـحية و الخـدمات     مثل توفير مستوي كاف من الرعاية ا      

 و حقوق الطفل االقتصادية مثـل       ،الطبية و رعاية المعوقين   

التعليم وحصوله علـي المعلومـات الصـحية و الراحـة و            

 و حقـوق البقـاء و       ،االندماج في النشاط الفني و الثقـافي      

المعيشة للطفل و هي حقوق لصيقة بشخص الطفل كحقه في          

ئة و هي الحقـوق      و حقه في التنش    ،الغذاء و الحياة و الصحة    

التي تؤمن للطفل نموه و تقدمه مثل التعلـيم و االنـدماج و             

 و حقوق الحماية و التي تؤمن الطفل ضد مخـاطر           ،الحرية
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الحياة و شرورها لحماية الطفل ضد سوء االسـتغالل فـي           

 و حقوق المساهمة و هي التي تؤهل الطفل لكي يكون           ،العمل

 و عدم التعسـف     ،عضوا عامال ذا نشاط إيجابي في مجتمعه      

 و صـحة الطفـل   ، و كذلك التبني والكفالة ،بالطفل أو إهماله  

الجسمانية و البدنية و العقلية و المراقبـة الدوريـة الجـادة            

 و حماية الطفل ضد مساوئ المخدرات       ،ألماكن إقامة الطفل  

و البعد به عن أن يقع فريسة لمـن ينـتج تلـك المـواد أو                

 و  ،ل المعوق جسمانيا و نفسيا     و العناية بتأهيل الطف    ،يوزعها

 و  ،ضرورة استئصال ظاهرة اختطاف األطفال و االتجار بهم       

حق الطفل في وقت للراحة و فرص متساوية للنشاط الثقافي          

 و عدم تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد علي          ،و الفني 

 و عدم السماح لألطفـال فـي        ،ما يرتكبه األطفال من جرائم    

 و حق تمتـع أطفـال       ، العدوان المسلح  االشتراك في أعمال  

  .األقليات بثقافتهم الخاصة

  االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمـال المهـاجرين        االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمـال المهـاجرين        
  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  TThheeوأفراد أسرهم وأفراد أسرهم 

IImmmmiiggrraatteedd  &&  TThheeiirr  FFaammiilliieess  RRiigghhttss  
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االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفـراد         

الجمعية العامة لألمـم المتحـدة تحـت رقـم          أسرهم تبنتها   

ــام ٤٥/١٥٨ ــة و ، م١٩٩٠ ع ــوق الثقافي ــمل الحق  و تش

 لهم  الحقوقاالجتماعية و االقتصادية و المدنية و غيرها من         

 كما تشمل االتفاقية عمـال الحـدود و العمـال           ،و ألسرهم 

 كما أكدت الجمعية العامـة لألمـم        ،الموسميون و المتجولون  

الحقوق في قرار آخر هـو القـرار رقـم          المتحدة علي تلك    

 م و الخاص بالعنف الموجـه للعمـال         ١٩٩٧ عام   ٥٢/٩٧

 .المهاجرين

  االتفاقية الدوليـة للحقـوق المدنيـة و السياسـية         االتفاقية الدوليـة للحقـوق المدنيـة و السياسـية         
IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrreeeemmeenntt  FFoorr  PPoolliittiiccaall  &&  CCiivviicc  

RRiigghhttss    
االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسـية هـي          

ولي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي        اتفاقية أو عهد د   

 مـارس   ٢٣ م و أصبحت نافذة في       ١٩٦٦ ديسمبر عام    ١٦

 دولـة عليهـا و مـن موادهـا          ٣٥ م بعد تصـديق      ١٩٧٦

 ال يجوز استرقاق أحد و يحرم االسـترقاق و          -١(:المختلفة

 ال يجـوز اسـتعباد      -٢ .االتجار بالرقيق في كافة أشكالهما    
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لكـل  (التاسعة من نفس االتفاقية لتعلن       و جاءت المادة     )أحد

 .)..فرد الحق في الحرية و السالمة الشخصية

    GGAATTTTاالتفاقية العامة الخاصة بالتعرفة والتنمية االتفاقية العامة الخاصة بالتعرفة والتنمية 
  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  OOnn  TTaarriiffffss  AAnnddانظر الجـات انظر الجـات 

TTrraaddee    
  CCaammpp  DDeevviidd  AAggrreeeemmeennttاتفاقية كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد 

 فـي  )يجينالسادات وب(اتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل  

م في منتجع كامب ديفيد بالواليات المتحـدة        ١٩٧٨ سبتمبر   ٥

تحت رعاية الرئيس األمريكي كارتر وتضـمنت اتفـاقيتين         

 االتفاقية األولى كانت بخصوص الحكم الـذاتي        ،وإطار عمل 

وإن (الفلسطيني والثانية كانت باستعادة مصرالكاملة لسـيناء        

ار السـالم فـي      وإطار العمل إلقر   ،)كانت منزوعة السالح  

 ونتج عن اتفاقية كامب ديفيد توقيع معاهـدة         ،الشرق األوسط 

 وما أتبعها مـن     ،م١٩٧٩السالم  المصرية اإلسرائيلية عام      

 كما نتج عنها المقاطعـة      ،استعادة مصر لسيادتها على سيناء    

 ومـا   ،العربية لمصر والتي استمرت ألكثر من سبع سنوات       

لى مصر وعلـى المنطقـة      زالت لهذه االتفاقية آثار كبيرة ع     

 .حتى اآلن
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  اتفاقية محاربة التعذيباتفاقية محاربة التعذيب
  RReessiissttiinngg  TToorrmmeenntt  AAggrreeeemmeenntt  

اتفاقية محاربة التعذيب و غيره من المعاملة أو العقوبـة          

 م  ١٩٨٤القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي وقعـت عـام           

 أن أية ظروف استثنائية مهمـا       :نصت في مادتها الثانية علي    

انت حالة حرب أو التهديد بـالحرب أو عـدم           سواء ك  ،كانت

 ال  ،االستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طـوارئ عامـة         

 و كذلك نصت قرارات األمـم       ،يمكن إثارتها لتبرير التعذيب   

  .المتحدة علي حظر التعذيب أيا كانت الذريعة أو الظروف

  AAuuttoommaattiioonnأتمدة أتمدة 

 أو  مفهوم حديث يعنى عدم الحاجة إلـى تـدخل إنسـاني          

 وهي وسيلة تعتمد عليهـا الفنـون االنتاجيـة          ،بشري مباشر 

الجديدة التي وفرت وقت العمل المباشر في معظم قطاعـات          

االقتصاد القومي وكثرت من خالله استخدام الروبوت الذكي        

 ويقاومه العمال بقوة ألنه     ،واآلالت المبرمجة بدال من العمال    

 حقهم في العمـل      ويهدد ،يحول الطاقات البشرية إلى البطالة    

 ..والحياة الكريمة لهم
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  AAuuttooccrraaccyyأتوقراطية أتوقراطية 
وهي صورة من صور الحكم التي تتسـم بالشـمولية أو           

 أي أن السلطة تكون للحكام فقط دون أي اعتبار          ،الديكتاتورية

للشعب أو نوابه الذين يكونون على هامش الحكـم أو صـنع            

ير مـن    فاألتوقراطية مجرد شكل للحكم تحقق في كث       ،القرار

 والحكم األوتوقراطي ضد أسـاس      ،البالد في مراحل تاريخها   

 .و ويعمل في االتجاه المعاكس له،مفهوم حقوق اإلنسان

  AAggiittaattiioonn  OOff  PPuubblliicc  OOppiinniioonnإثارة الرأي العام إثارة الرأي العام 
هو التعبير بالقول أو الكتابة عن الظلم الذي تتعرض لـه           

ة الطبقات والجماعات للتأثير على أفكارهـا ومحاولـة إثـار         

تبرمها وقلقها حتـى تثـور علـى أوضـاعها االجتماعيـة            

 .والسياسية

  EEtthhnnoollooggyyاألثينية األثينية 

 وهذا العلم   ،األثينية مفهوم يقصد به  علم تصنيف األعراق       

يدرس المظاهر المادية والثقافية لشـعب مـن الشـعوب أو           

مجتمع من المجتمعات أو األقوام البدائية في مختلف األمكنة         

ز نتاج الجهد اإلنساني للسـيطرة علـى         والتي تبر  ،واألزمنة

 .البيئة الطبيعية
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  PPoolliittiiccaall  SSoocciioollooggyyاجتماع سياسي اجتماع سياسي 
وهو علم يبحث في الظواهر االجتماعية والثقافيـة فـي          

 حيـث   ،العالم المعاصر والتي لها محتوى سياسـي واضـح        

يكتسب المنظور السوسيولوجي مزيداً من اآلفاق السياسـية،        

المنظور السياسي لقضايا التنميـة     حيث أن البعد السياسي أو      

 وهو علـم    ،يمثل مطلباً هاماً للفهم والتفسير وللعمل التطبيقي      

يحاول أن يربط بين المتغيرات المفسرة للسياسة واالجتمـاع         

معاً وهو هجـين مـن المعرفـة المتداخلـة بـين العلـوم              

Interdisciplinary Hyprid،  ويعتبر حقل حقوق اإلنسان مـن 

 ..ميةأهم حقوله العل

  ))PPrroocceedduurree((اإلجراء  اإلجراء  
هو مسار عمل مسبق التحديد ألداء عمل تم أداؤه من قبل           

بشكل متكرر ؛ أي أنه خطة مرحليـة أو جزئيـة لألفـراد             

وهي عادة ترجمة للخطة العامة والسياسـات       ،يلزمهم اتباعها 

وتنبني عليها في أنماط أمامية لألعمال أو ألسـلوب اتخـاذ           

عه نوعا من المعرفة التي تشير      القرار،و هو يمثل في مجمو    

 .إلي ترتيب منظم لمجموعة من الخطوات المتتابعة
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  RReepprreessssiivvee  MMeeaassuurreessاإلجراءات القمعية اإلجراءات القمعية 
وهي االجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الخارجين عن        

النظام والقانون، وهي اجراءات اليمكن تبريرها زمنا طويالً        

 .وتتم في أضيق الحدود

  CCoonnsseennssuussاإلجماع العام اإلجماع العام 
وهو االتفاق على هدف واحد بـين الجمـاهير والسـلطة        

بحيث يتحقق نوع من االستقرار في النظام ويصاحب ذلـك          

 ويسمى المصطلح أيضاً إجماع أو      ،تطور في الحرية الفردية   

 اآلراء أي أنه القرارات الجماعية للمجلس       Agreementاتفاق  

التي تتخذ بتصويت أو بـدون تصـويت نتيجـة لعمليـات            

 .لمفاوضات والمساوماتا

  ))RRiiggiiddiittyy((أحادي الرؤية أحادي الرؤية / / الجمود الجمود 
و تتضمن وصفا لسلوك البشر المتسم بالتزمت و التشبث         

 ،ضد ممارسة اآلخرين لحريتهم في التعبير و إبـداء الـرأي          

بغض النظر عن بعد هذا الموقع عن المتوسط أو االقتـراب           

الـذي  "  المـوفي  ” و هي صفة مميزة ألصحاب السلوك      ،منه

 .بغ الحياة المقاومة للتغيير في كافة أنواع النشاط البشرييص
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  FFaaccttiioonnssأجنحة سياسية أجنحة سياسية 
وهي اتجاهات فكرية وسياسية داخل المؤسسات السياسية       

 وهي نتـاج    ،لتعبر عن اتجاهات فكرية داخل المؤسسة ذاتها      

 ...لحرية الرأي

  PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggssأحاسيس ومشاعر سياسية أحاسيس ومشاعر سياسية 

قاليد والقيم السياسـية واللغـة         هي مجموعة العادات والت   

والعالقات المختلفة التي تسود في شعب معين وتكون هنـاك          

 وتوضع سياسـات الـدول      ،حساسية شديدة إزاء المساس بها    

 وتمثل صـورة مـن      ،عادة طبقاً لهذه المشاعر واألحاسيس    

 ويجب احترامهـا طبقـاً      ،حقوق األقليات والطوائف والفئات   

 .لمباديء حقوق اإلنسان

  PPrrootteesstteerrssاحتجاجيين احتجاجيين 

وهم فئة المتطرفين على غير مباديء غالبية الجمهور أو         

الشعب والذين يثيرون الزوابع واالضطرابات دومـا داخـل         

 .المجتمع
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  RReessppeeccttiinngg  HHuummaann  RRiigghhtt  احترام حقوق اإلنساناحترام حقوق اإلنسان

كفالة احترام حقوق اإلنسان من أهم مكتسبات اإلنسان في         

ة بحقـوق اإلنسـان ال       فوضع قواعد خاص   ،العصر الحديث 

يكفي لضمان ممارستها من الناحية العملية الفعلية و الواقعية         

و إنما البد من السهر علي تطبيقها و حمايتها و ايجاد طرق            

 و ذلك طبقا لما جاء في       ،و وسائل تكفل احترامها و تطبيقها     

 فالبد من تقوية آلية األمـم       ، م ١٩٩٣ديباجة إعالن فيينا عام     

جال حقوق اإلنسان و تعضيد أهداف االحتـرام        المتحدة في م  

 ومـن   ، لحقـوق اإلنسـان    ةالعالمي لمراعاة المعايير الدولي   

 في هذا الصدد قرار الجمعيـة العامـة          الهامة الوثائق الدولية 

 . م١٩٩٧ لعام ٥٢/١١٨لألمم المتحدة رقم 

  MMoonnooppoollyyاحتكار احتكار 

 ولـه   ،نظام اقتصادي قائم على االستئثار بسلعة أو أكثـر        

 وهو إعطاء امتياز لبيع أو انتاج سـلعة         ،ه السياسي الكبير  أثر

 ويستغل المحتكـر ميـزة   ،معينة في منطقة معينة لمدة معينة  

االحتكار في رفع األسعار واستغالل حاجة النـاس للسـلعة          

المحتكرة، وعصر العلولمة يشجع على االحتكار حيث السيادة       

ى االحتكار   وبالطبع يتناف  ،لألقوى اقتصاديا والموت لألضعف   
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مع حرية التجارة ووصول السلعة لإلنسـان بـثمن مناسـب          

 ...وقوانين حماية المستهلك

  CCoonnttaaiinnmmeenntt  OOff  DDiiffffeerreenncceeاحتواء الخالفات احتواء الخالفات 
وهي إحدى صور السياسة، أي تهتم بالحل عـن طريـق           

النشاطات العامة من أجل منع تفجر الخالفات أو الصراعات         

 .داخل المجتمع

      IIssllaammiicc  BBrraatthheerrhhoooodd  اإلخاء اإلسالمياإلخاء اإلسالمي
 المرء  إيمان فال يكمل    ،يبلغ اإلخاء اإلسالمي حد الفريضة    

 و هو إخاء يصل إلى أعلي       ،حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه     

 إلي غاية   ندرجات و مراتب السمو اإلنساني إذ يرقي باإلنسا       

 و يعالج اإلخاء    ،البر و الرحمة من غير ضعف و ال استكانة        

 فإن اإلنسـان يحـب ألخيـه        ،اواةاإلنساني النقص في المس   

اإلنسان ما يحبه لنفسه معناه أن تذوب األنانيـة فـي بوتقـة             

الغيرة و الرحمة و أن تتضاءل النزعات الفردية أمام التكافل          

 و تقوم الفردية و الجماعية علي التوازن الخلقي         ،االجتماعي

 و يقتضي اإلخاء اإلسالمي أال يكون بـين         ،و وازع الضمير  

 ،يز في الجاه و السلطان أو استعالء فرد علي فـرد          الناس تما 

 ،أو حق إلنسان علي إنسان غير ما يوجبه الضمير و الخلق          
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كما أن الرحمة كالتواضع و البـر مـن مقومـات اإلخـاء             

 و ارحمـوا مـن فـي      ، فالراحمون يـرحمهم اهللا    ،اإلسالمي

 بل إن اإلخاء في اإلسـالم       ،األرض يرحمكم من في السماء    

 فاإلخاء اإلسالمي ال    ،عادة في الدنيا و اآلخرة    من عوامل الس  

يقف بمدلوله عند الحدود المألوفة للمعنى الدارج مـن حيـث         

التكافل و التعاون بين الناس علي السواء و لكن يتخطاه إلـي      

المعني الرحب الفسيح في األخوة البشرية علـي المسـتوي          

  .اإلنساني العام

  CChhooiicceeاختيار اختيار 

خب أو المواطن على استخدام قوته      هو قدرة النا  االختيار  

 وهـي قـوة االختيـار       ، في أثناء العملية االنتخابية    )صوته(

 .لألصلح الذي يؤثر في عملية صنع القرار

  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiieessاألحزاب السياسية األحزاب السياسية 
هي التنظيمات السياسـية والتجمعـات      األحزاب السياسية   

 إلـى   السياسية والتكتالت السياسية التي يكون هدفها الوصول      

 ولها برامج سياسـية     ،مقاليد الحكم عبر صناديق االنتخابات    

 وهو الذراع الطولى لتحقيق الديمقراطية في       ،معينة ومعروفة 
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 وتحاول الوصول للسلطة عبـر صـناديق        ،العصر الحديث 

 .االنتخاب وأسلوب تداول السلطة

  SSttaattee  OOff  SSiieeggeeأحكام عرفية أحكام عرفية 

ـ          ة األزمـات   هو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول فـي حال

 وتقرر فيه   ،الطارئة والحروب الكبيرة واختالل األمن والنظام     

 ،حالة الطواريء ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البالد        

وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسـعة لمعالجـة آثـار           

 وغالباً ما يقـرر     ،األحداث حتى يعود األمن واالستقرار للبلد     

 .فيةحاكم الدولة هذه األحكام العر

  KKiiddnnaappppiinngg  &&  RRaannssoomm  ((KK&&RR))االختطاف والفديةاالختطاف والفدية

هو أسـلوب يقـوم بـه       االختطاف من أجل طلب الفدية      

اإلرهابيون المتخصصون في اختطاف فرد أو مجموعة مـن         

األفراد والمساومة عليهم من أجل إطالق سـراحهم مقابـل          

الحصول على مبالغ مالية كبيرة أو التهديد بقتل الرهـائن إذا           

 وتلجأ الجماعات اإلرهابية لهذا     ،يذ مطالب الخاطفين  لم يتم تنف  

 وقد يكـون االختطـاف      ،األسلوب لتمويل أنشطتها اإلرهابية   

بقصد الفدية عندما يكون موجها لطفل أو ابن أحد األثريـاء           

 .وتقوم بالعملية إحدى العصابات المتخصصة في هذا األمر
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  EEtthhiiccssاألخالق األخالق 
 أي أنماط السـلوك     ،وهو تعبير عن قيم المجتمع ومثالياته     

والغايات المطلوبة ويحاول فحصها بطريقة نقديـة الختبـار         

 واألخالق  ، مما يؤدي في النهاية لصياغة قيم جديدة       ،صحتها

 ...هي القاعدة األساسية لحقوق اإلنسان

  MMeeddiiaa--EEtthhiiccssأخالقيات اإلعالم أخالقيات اإلعالم 
هي أخالقيات مستحدثة تعني بالكشف عن الحقائق بكـل         

 وعدم الكشف عن    ،غراض الشخصية وضوح ودون النظر لأل   

 وعدم استغالل حوادث معينة في      ،مصدر الخبر إال بموافقته   

 وكذلك عدم اإلضرار بمصالح الغير وعدم       ،اإلثارة الصحفية 

 وعـدم   ،التدخل في الخصوصيات وعدم تهديد حرية اإلنسان      

التعرض لقيم المجتمع وعاداته ومكتسباته من أجـل تحقيـق          

ى ميثاق الشـرف اإلعالمـي أو       وتسم،نصر إعالمي زائف  

 .الصحفي

  GGrreeeenn--EEtthhiiccssأخالقيات البيئة أخالقيات البيئة 

وهي أخالقيات هدفها حمايـة بيئـة اإلنسـان والتنـوع           

البيولوجي وترسيخ مسئولية البيئة لكل بلد تجاه جيرانه وكل         
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جيل تجاه الجيل الذي يليه وكذلك إلزام الدول الغنية بتحمـل           

 .تكلفة ما تستهلكه من موارد البيئة

  TTeecchhnnoo--EEtthhiiccssخالقيات التكنولوجيا خالقيات التكنولوجيا أأ

وتتناول القضايا المتعلقة بسـوء اسـتخدام التكنولوجيـا         

وتصدير تكنولوجيات ضارة أو غير مالئمة والمغـاالة فـي          

 .كُلفة نقل التكنولوجيا حتى تستفيد البشرية كلها منها

  BBiioo--EEtthhiiccssأخالقيات التكنولوجيا الحيوية أخالقيات التكنولوجيا الحيوية 
 وتحسـين السـاللة     وتتناول قضايا االستنساخ البشـري    

 وتهدف إلى عدم اسـتخدام بيانـات        ،البشرية أوعلم اليوجينيا  

ضد خصوصية الفرد بدالً    ،بمشروع الجينوم ،البطاقة الوراثية 

من استخدامها لمصلحته وإعطاء األولوية له ولكرامته فـوق         

 .أية اعتبارات سياسية أو اقتصادية

  IInnffoo--EEtthhiiccssأخالقيات عصر المعلومات أخالقيات عصر المعلومات 

ر المعلومات هي نـوع مـن أخالقيـات         أخالقيات عص 

عدم اسـتخدام   ، يقصد بها دقة البيانات    ،تكنولوجيا المعلومات 

هذه المعلومات في اإلضرار بمصالح الغيرأو التمويه والتنكر        

 ، ونزاهة آالت البحث والتصفح واألمانة العلمية      ،عند الحوار 
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وأن تكون هذه المعلومات لخدمة اإلنسانية وغير هادمة للقيم         

 .حضارية واإلنسانية وأال تقتحم الخصوصيةال

  IInntteerrnneett--EEtthhiiccssأخالقيات اإلنترنت أخالقيات اإلنترنت 

أخالقيات اإلنترنت هي أخالقيات تعني في المقـام األول         

عدم إقحام الخصوصيات للجميع وعدم استغالل الشبكة فـي         

التخابر واالستقطاب والحرص علىبلورة األفكار من خـالل        

 Virtualو المنتدى الخائلي المنتدى الذي أقامته اليونسكو وه

Forum،         وكذلك تشجيع صناعة حماية القيم واألخالق عبـر 

 ،اإلنترنت مثل تشجيع استخدام الوسائل االلكترونية للرقابـة       

 Blockingوذلك عن طريق بـرامج احتجـاز المعلومـات    

Software. 

  BBrraatthheerrhhoooodd  األخوةاألخوة

األخوة حق إنساني أصيل و تزيد من تماسك المجتمـع و           

 و بالتالي فهي قيمه مرغوبة في المجتمعات المختلفـة          ،تهقو

 و هي قيمة اجتماعية تدعم السياسة و        ،في كل مكان و زمان    

 و المساواة ما هي إال أول آثـار األخـوة و مـن              ،االقتصاد

 ألن األخوة ال تكون إال بين متساويين في الحقوق و           ،لوازمها

ض جزءا من    و من تأكيدات األخوة أن يكون البع       ،الواجبات
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 باعتبار أن اإلنسانية جسدا واحدا و أن أبوهم واحد هـو            ،كل

  .آدم عليه السالم

  CCrriissiiss--MMaannaaggeemmeennttإدارة األزمات إدارة األزمات 

 أي معالجـة    ،وهي فن التعامل مع األزمـات المختلفـة       

 ووضع استراتيجيات لمعالجة المشـاكل      ،المشاكل قبل أن تقع   

من آثارهـا   فور وقوعها حتى يمكن السيطرة عليها أو الحد         

 .الناجمة عنها وتالفي آثارها بعد ذلك

  PPeeoopplleess  AAddmmiinniissttrraattiioonnإدارة الشعب إدارة الشعب 

وهو مصطلح يعني أن هناك تزايداً ملموساً فـي أعـداد           

الجماهير المشـاركة فـي اإلدارة وسـيطرة النـاس علـى            

 ممـا   ،البيروقراطية وتغييرها وتبديلها من قبل الناس أنفسهم      

 .ية ويدعم حقوق اإلنسانيوسع مفهوم المشاركة الشعب

  إدارة شئون حقوق اإلنسانإدارة شئون حقوق اإلنسان
  HHuummaann  RRiigghhtt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

كانت جامعة الدول العربيـة سـباقة إلنشـاء أول إدارة           

 و التـي    ، حقوق اإلنسان ضمن أجهزتهـا اإلداريـة       نلشؤو

أنشأها األمين العام للجامعة ضمن اإلدارة العامـة للشـئون          
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العامة للجنة العربيـة الدائمـة   القانونية و تتولى مهام األمانة     

 .لحقوق اإلنسان و تساعدها في مهامها المختلفة

  األداة هي نفسها الرسالةاألداة هي نفسها الرسالة
  TThhee  MMeeddiiuumm  IIss  TThhee  MMeessssaaggee  

من مصطلحات عصر العولمة يعني أن التكنولوجيا يمكن        

أن تتحول بكل سهولة من أداة لخدمة اإلنسان إلى أداة لقهـر            

لوجيا المستخدمة تؤثر تـأثيراً      ألن طبيعة التكنو   ،هذا اإلنسان 

 .حاسماً في طبيعة العمل الذي تستخدم لتحقيقه

  ))PPeerrffoorrmmaannccee((أداء أداء 
إنجاز يتم باستخدام الفرد إلمكاناته الجسمية أو العقليـة أو          

 و ما يصطلح عليه بمنسوب األداء أو مستواه إنمـا           ،النفسية

يشير إلي مجموعة معايير أو قواعد معمول بها يعمـل بهـا            

نسان في ممارسة حقوقه مراحل سنه المختلفـة و حسـب           اإل

 .مفهومه لهذه الحقوق

  ))PPeerrcceeppttiioonn((اإلدراك اإلدراك 
 – في مجال الحقوق الخاصة باإلنسـان        -و المقصود به    

هو تمييز اإلنسان و اهتمامه و وعيه الحسي و الفعلي بمدي           

 معتمدا فـي ذلـك      ،ما لديه من حقوق وما عليه من واجبات       
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ستعمال ملكاته و أعضائه للتعبير عن هذا       علي مدي تأهيله ال   

 .اإلدراك في ربط واضح بين المعرفة و األداء

  PPoolliittiiccaall  CCuullppaabblleeاإلدانة السياسية اإلدانة السياسية 

 مصطلح يشير إلى قيام بعض المجتمعات       السياسيةاإلدانة  

بإدانة الرجل السياسـي أوالبرلمـاني أي تجريمـه سياسـياً           

 هذا المدان عضواً     وقد يكون  ،ومجتمعيا ومحاكمته بتهم عديدة   

 ، ويتبع في محاكمته طرقاً خاصة     ،بالبرلمان أو وزيراً سياسياً   

ويتعين رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمـان حتـى          

 .يمكن تقديمه للمحاكمة أو حتى استجوابه أمام القضاء

  DDeeffeerreennccee  إذعانإذعان

هو عملية تهيئة المواطنين لتقبل كل ما يصدر عن النظام          

 مناقشة وإحاطة النظام السياسـي بهالـة مـن          السياسي دون 

الوقار واالحترام واسـتخدام أسـلوب تبجيـل المؤسسـات          

Dignified Institutions  رغم أنها قد ال تملك أي دور يـذكر 

 .في النظام السياسي

  WWiillllإرادة إرادة 
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 فالسلطة تعنـي فـرض    ،وهو أحد تعريفات عالقات القوة    

 ، ولـذلك  ،خضـوع  كما أنها تفترض ال    ،إرادة اآلخرين علينا  

 .فاإلرادة تؤثر في مفهوم حقوق اإلنسان

  PPeeoopplleess  WWiillllإرادة الشعب إرادة الشعب 
 وذلك عن   ،وهو مصطلح يطلق على الديمقراطية الحقيقية     

طريق التصويت الحر من جانب أفراد الشعب في االنتخابات         

 .الختيار ممثليهم وحكومتهم

  TThhee  PPuubblliicc  WWiillllاإلرادة العامة اإلرادة العامة 

 وتتضح تلـك اإلرادة     ،ي الشعب هي إرادة الدولة ممثلة ف    

 ويمكـن   ،من خالل صناديق االنتخابات وكذلك االستفتاءات     

استكشافها من خالل استطالعات وقياسات الرأي العام التـي         

 The Voice Of Theتعتبر تعبيـراً عـن صـوت الشـعب     

People. 

  WWiillll  IIss  RReellaatteedd  TToo  TThhee  اإلرادة منـاط الحريـة  اإلرادة منـاط الحريـة  

FFrreeeeddoomm  

 فاهللا تبـارك و     ، الفكر اإلسالمي  عبارة شهيرة في الفقه و    

تعالي خلق اإلنسان و منحه حق الحياه و كرمـه وفضـله و             

بناء علي ذلك منحه حقوقا و حريات ثابتة فـي شـريعته و             
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 عـن تصـرفاته و      أعطاه العقل و اإلرادة ليكون مسـؤوال      

 و هي مقيدة بالشـرع  ، فاإلرادة مناط الحرية، و لذلك ،أعماله

إلسالمية إذ تقرر مسئولية كـل فـرد        و الشريعة ا   ،اإلسالمي

رفاته و ال تكون المسؤليه إال حيث       ـمكلف عن أعماله و تص    

 فقرر الشرع الحرية و الحقوق المختلفة كمنح        ،تكون الحرية 

 .إلهية ال فضل لمخلوق فيها

  أربع وثائق دولية عن حقوق المرأةأربع وثائق دولية عن حقوق المرأة
  FFoouurr  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDoouuccoonneennttss  AAbboouutt  WWoommaann  RRiigghhttss  

مم المتحدة عن أربعة وثائق دولية لحماية حقوق        أعلنت األ 

 اتفاقية بشأن الحقوق السياسـية للمـرأة عـام          :المرأة و هي  

 و إعالن القضاء علي التمييز ضد المـرأة عـام           ، م ١٩٥٢

 و اتفاقية بشأن حماية حقوق النساء و األطفال في          ، م ١٩٦٧

 و  ، م ١٩٧٤حاالت الطوارئ و المنازعات المسـلحة عـام         

 ١٩٧٩القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة عام         اتفاقية  

 م لم تنفذ و ساد      ١٩٦٧مرة ثانية ألن االتفاقية األولي عام       (م  

التمييز ضد المرأة في العالم الغربي كله حيث كـان يسـود            

 ).بالدهم تشريعهم اإلنساني البشري
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  ))CCoonnnneeccttiioonn((االرتباط االرتباط 
تبـه مـن    مصطلح يشير إلي العالقة بين اإلنسان و ما يك        

 و  ، ومن واجبات عليه أن يقوم بهـا       ،حقوق يجب أداؤها إليه   

كما يدلل عليها علم النفس من حيث كونها ارتباطا         ،االرتباطية

 إنها تشـير إلـي   ،بين المثير و االستجابة كأساس لكل سلوك  

 و ،العالقة الطبيعية التي تنشأ بين الفرد في سياقه المجتمعـي   

 .ما يحيط به من مجتمع

  AArriissttooccrraattiiccطية طية أرستقراأرستقرا

وهي الطبقة الحاكمة فـي الـنظم الديمقراطيـة والـنظم           

 ويعني بعـا جماعـة وحكومـة األفضـل          ،الشمولية أيضاً 

 وقـد   ، ورجال هذه الفئة يعتبرون الخالصة والقادة      ،واألصلح

يكونون رجال دين أو حرب أوسيف أو عقل أو حكمة أو مال      

 البالد بحكـم     وهم يتسلطون على   ،أو ثراء أو بالط أو إقطاع     

 .قبضتهم على زمام األمور بوسيلة أو بأخرى

  CCoouunnsseelllliinnggاإلرشاد النفسي اإلرشاد النفسي 

عملية واعية مسـتمرة بنـاءة      إال  هو  اإلرشاد النفسي ما    

 تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يفهم نفسـه         ،ومخططة

 ويفهم ميوله واستعداداته واتجاهاته وقدراته وخبراته       ،ويحللها
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 وكذلك نواحي تفوقـه ونبوغـه       ،قصورهومشكالته ونواحي   

وحاجاته وأن يستخدم وينمي كل إمكاناته إلى أقصـى حـد           

مستطاع وأن يحدد اختياراته ويتخذ قرارته ويحل مشـكالته         

 .في ضوء معرفته بنفسه

  TTeerrrroorriissmmإرهاب إرهاب 

وهو ممارسة األعمال العنيفة ضد مصالح الغيـر سـواء          

 أو يساراً عن مبدأ      أو التطرف يميناً   ،أكانت فردية أو جماعية   

 وهو ضد حقوق اإلنسان في العـيش        ،أساسي في حياة البشر   

أكل الحوم وسـفك    (فاإلرهاب يعلن أن مبدأه      ،بأمن واطمئنان 

، وال تندرج أعمال المقاومـة  )Meat Is Murderالدماء سيان 

المشروعة ضد المحتل الغاصب في بند اإلرهاب ألنه دفـاع          

السعي لتحرير األراضـي     وكذا   ،شرعي وقانوني عن النفس   

من المستعمر ال تدخل في نطاق اإلرهاب بل تدخل في نطاق           

الحق الشرعي في تقرير المصير الذي تـدعو إليـه األمـم            

 .المتحدة

  RReevvoolluuttiioonnaarryy  TTeerrrroorriissmmاإلرهاب الثوري اإلرهاب الثوري 

 قد ينـتج     نوع من عمليات اإلرهاب      اإلرهاب الثوري هو  

 وهو يهـدف    ،ابعن اإلرهاب الفكري وقد يخلقه ذلك اإلره      
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إلى إحداث تغيرات أساسية وجذرية فـي توزيـع السـلطة           

 وقد  ، مما قد يخلق حرباً أهلية     ،والمكانة والثروة في المجتمع   

 .يخلق عنفاً سياسياً واسع النطاق

  SSttaattee  TTeerrrroorriissmmإرهاب الدولة إرهاب الدولة 

هو ذلك اإلرهاب الذي تقوده دولة من خالل مجموعة من          

التي تستهدف نشر الرعـب     األعمال والسياسات الحكومية و   

بين المواطنين في الداخل والخـارج وصـوالً إلـى تـأمين            

 وهـي سياسـات متطرفـة       ،خضوعهم لرغبات الحكومـة   

وعنصرية من جانب الدولة وتقـوم الدولـة مـن خاللهـا            

باالغتياالت والهيمنة والسيطرة بواسـطة القـوة المسـلحة         

وعة واالعتقال واالختطاف وغيرها من الوسائل الغير مشـر       

التي تهدف لترويـع اآلمنـين وإجبـارهم علـى الهجـرة            

 .أواالستسالم

  RReeaaccttiioonnaarryy  TTeerrrroorriissmmاإلرهاب الرجعي اإلرهاب الرجعي 

وهو اإلرهاب الذي يهدف إلى نشر بعض القيم الشاذة في          

 ومنها التعصب ضد األقليات والعمل ضد األجانب        ،المجتمع

شي  ومحاولة التمسك ببعض القيم البالية التي ال تتم        ،والسياحة
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 وقد يقوم على    ،مع السائد في المجتمع من قيم وعادات ونظم       

 .أسس أيدلوجية وعنصرية مشبوهة وغريبة عن المجتمع

  CCoonncceeppttuuaall  TTeerrrroorriissmmاإلرهاب الفكري اإلرهاب الفكري 

 اإلرهاب يـتم     أنواع نوع من إال  هو  اإلرهاب الفكري ما    

من خالل وسائل اإلعالم والثقافة والفكر ويهدف إلى إعـادة          

 ،فكار ال تتفق مع المصلحة العامة للشـعب       صياغة وفرض أ  

ويعمل على تغيير تفكير الشعب بتشويه أفكاره وفرض أفكار         

 .جديدة عليه عن طريق البروباجندة وعمليات غسيل المخ

  SSoofftt  TTeerrrroorriissttssاإلرهابيين الرقاق اإلرهابيين الرقاق 

هم اإلرهابيون الذين يقومون بأعمـال      اإلرهابيين الرقاق   

 مثل التهديد باالبتزاز    ،رهابتعتبر أقل خطراً في منظومة اإل     

وتلويث المنتجات والمظاهرات واإلعاقة من كمائن تنصـب        

للقوافل التي تحمل صواريخ نووية وتحطيم النوافذ وغير ذلك         

 .من أساليب احتجاجية عنيفة

  EEnnlliigghhtteenneedd  DDeessppoottiissmmاالستبداد المستنير االستبداد المستنير 

مصطلح يطلق على مفهوم الوصاية الذي عرفته الشعوب        

في القرون السابع عشر والثـامن عشـر والتاسـع          األوربية  
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وهو استغالل الشعوب تحت مبدأ تعلـيمهم وتـأهيلهم         ،عشر

 .ليحكموا أنفسهم بأنفسهم

  QQuueessttiioonnnnaaiirreeاستبيان استبيان 

وهو وسيلة هامة لجمع البيانات قوامها االعتمـاد علـى          

مجموعة من األسئلة تطرح بأي وسيلة على مجموعـة مـن           

 ثـم يتـولى الباحـث تحليلهـا         ،راداألفراد ليجيب عليها األف   

 ويمكن االتصال المباشر بـين      ،واستشفاف ما بها من بيانات    

الباحث واألفراد أو ينشر االسـتبيان بالصـحف أو يرسـل           

 وتكون البيانات عادة سرية وال يجوز استخدامها إال         ،بالبريد

 .في البحث العلمي

    RReeaaccttiioonn/ / RReessppoonnsseeاستجابة استجابة 

لحركية أو الذهنية التي يثيرهـا      هي العملية الالشعورية ا   

 ، وتكون االستجابة إما لفظية أو انفعاليـة أو حركيـة         ،موقف

وهـي العوامـل   Reaction Motivesوهنلك دوافع االستجابة 

 ، الشـعورية أو الالشـعورية     ،االنفعالية الفطرية أو المكتسبة   

 .التي تثير استجابة الفرد وتحكم سلوكه
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  IInntteelllliiggeenncceeاستخبارات استخبارات 

سلوب في التفكير السياسي واالفتـراض السياسـي        هي أ 

 وتمارسها كـل الـدول بواسـطة        ،والوقاية لدولة من الدولة   

 وهو يمثل اإلنذار األول المبكـر       ،أجهزة استخباراتية متعددة  

بما يحتمل حدوثه من أفعال خارجة عن القانون وتهدد الدولة          

 ويتطلب وسائل إليكترونيـة للتصـنت والتلصـص         ،وأمنها

 .الوصول إلى أماكن اإلرهاب قبل تحركهابغرض 

  SSttrraatteeggyyاستراتيجية استراتيجية 

االستراتيجية هي مجموعة من األهداف والغايات طويلـة        

 وهي تطلـق أحيانـاً     ،والتي يبتغيها المجتمع أو الفرد     ،المدي

 وعلـى   ، ذات الطبيعة األساسـية    Objectivesعلى الغايات   

ة علـى   وقد تركـز االسـتراتيجي    ، المحددة Tragetsاألهداف  

 فاالستراتيجية ترسم أسـاليب الحركـة       ،أحداهما أو كالهما  

المختلفة في شكل متعاقب الحلقات أو المراحل وذلـك وفقـا           

 على مستوى الدولة، وتشمل الوسائل      Goalsللمرامي العامة   

 ويتم تضمين االستراتيجيات حقـوق      ،الرئيسية لبلوغ الغايات  

 .اإلنسان
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  )) الذهنية الذهنيةالصورالصور((استراتيجية بناء المعنى استراتيجية بناء المعنى 
  TThhee  MMeeaanniinngg  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  

هذه االستراتيجية اإلعالمية تعد تعبيراً جديداً حيث يمكـن         

 فهي تـؤثر    ،عن طريقها تعديل المعاني والتأثير على السلوك      

على المعاني بغرض اإلقناع أو بناء الصور الذهنية اإليجابية         

التـي  من خالل مصادر غير محدودة للمعلومات المتنافسـة         

تصوغ وتعدل المعاني التي عرفها الناس عن كل شيء مـن           

 وبالتـالي تسـتخدم هـذه       ،أبسطها وحتى الشئون السياسـية    

االستراتيجية في بث الشعارات الجديـدة لتعـديل السـلوك          

 .لسلوكيات جديدة

  ))RReeaaddiinneessss((استعداد استعداد 
و هي تعبير عن قدرة اإلنسان علي ممارسـة أو أداء أو            

شرة حق من حقوقه أو اإليفاء بواجب من        تقبل أو عمل أو مبا    

 بمعني الميل و الرغبة والقدرة علي العمل في مجال          ،واجباته

 و يعتمد منسوب االستعداد علي مستوي نضج اإلنسان         ،معين

و خبرته المسبقة و حالته العقلية و الوجدانية و من المعروف           

مـن  و   ،أن اختبار االستعداد هو اختبار يبين قابليات الفـرد        

 .يكشف عن معرفة سلوكه المستقبليخالل االستعداد 
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  CCoolloonniiaalliissmmاستعمار استعمار 

االستعمار أو االستعمارية هي نزوع الدول الكبيرة لفرض        

سلطانها وإرادتها على البلدان األخـرى واالحتفـاظ بهـذة          

 ،السيطرة بمختلف الوسائل السياسية واالقتصادية والعسكرية     

عمرة وربطهـا بالدولـة     ومحاولة تغيير هوية البلدان المسـت     

االستعمارية ربطا عضويا ولغويا وثقافيا واقتصاديا واستغالل       

 .ثراوتها وأيضاً إقامة المشروعات المتعددة فيها

  RReeffeerreenndduummاستفتاء استفتاء 

هو صورة هامة من صور الرجوع      االستفتاء بصفة عامة    

للشعب في المسائل الهامة ألمن الدولة أو المجتمع أو الوطن          

 وفيه تطرح المسائل بشكل مباشر      ،عديل الدستور ومستقبله وت 

 ويرتبط  ،على الناخبين ليعلنوا موافقتهم أو رفضهم لهذا األمر       

حق االستفتاء عادة بحق االنتخاب العام وحـق االسـتدعاء          

Right Of Recall   وكلها أساليب ديمقراطيـة لمعرفـة رأي 

 .الشعب

  SSttaabbiilliittyy  SSyysstteemmاستقرارالنظام استقرارالنظام 

 عن قدرة النظام على االستمرار فترة       هو مصطلح للتعبير  

 ويكـون   ،طويلة وعدم وجود تغيير اجتماعي لفترة طويلـة       
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 Stableالنظام السياسي باقيا في حالة مقبولة مـن التـوازن   

Equilibrium  واالستقرار هو الهدف األساسـي      ، لفترة طويلة 

 .لصنع القرار

  PPoollaarriizzaattiioonnاستقطاب استقطاب 

ات لتأييـد وجهـة     وهي سياسة يقصد بها جذب بعض الفئ      

النظر الرسمية بتقديم بعض المغريات واالمتيازات لهم مـن         

سياسة االستقطاب التي تمارسها انجلترا في الجزء األيرلندي        

 .من المملكة المتحدة

  AAuuttoonnoommyyاالستقاللية االستقاللية 
لمؤسسة السياسية فـي    ل  الكاملة حريةاليعني مدى ذاتية أو   

 .العمل السياسي واالجتماعي داخل الدولة

  EEmmoottiioonnaall  AAppppeeaallssستمالة عاطفية ستمالة عاطفية اا

تستهدف التأثير في وجـدان     هي عملية   االستمالة العاطفية   

المتلقي للرسالة وانفعاالتـه مـع إثـارة حاجاتـه النفسـية            

واالجتماعية ومخاطبة حواسه بمـا يحقـق أهـداف القـائم           

 وتعتمد االستمالة العاطفية على العديد من األمور        ،باالتصال

عارات والرموز واستخدام األساليب اللغوية      استخدام الش  :مثل

ودالالت األلفاظ وصيغ أفعال التفضيل واالستشهاد بمصـادر        
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وعرض الرأي على أنه حقيقة ومعاني التوكيـد واسـتغالل          

الضغط الذي يجعلنا نتوافق مع الجماعة المرجعية التي ننتمي         

 .إليها

  RRaattiioonnaall  AAppppeeaallssاستمالة عقالنية استمالة عقالنية 

قل المتلقي وتقديم الحجج والشـواهد      تعتمد على مخاطبة ع   

المنطقية وتفنيد اآلراء المضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها        

 االستشهاد بالمعلومات واألحداث الواقعية     :المختلفة باستخدام 

 .وتقديم األرقام واإلحصاءات وبناء النتائج على المقدمات

  ))GGeenneerraall  ccoonnssuummppttiioonn((االستهالك العام االستهالك العام 
سـي يطلـق علـي التعبيـرات أو         و هو مصـطلح سيا    

التصريحات أو الخطب التى تتناول أمورا سياسية أو حقوقـا          

 دون وجود نية حقيقية أو آليـات        ،للجماهير تناوال لفظيا فقط   

فعلية لتحويل أو إخراج هذا التناول اللفظي إلي حيز الوجود          

ومن ثم توصف بأنها لالستهالك العام ومن أمثلتها الوعـود          

 دون  ، للناخبين )بضم الميم وفتح التاء   (لمنتخبون  التي يبذلها ا  

 .أن تكون لديهم أية نية لتنفيذها
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  SSoocciiaalliissmmاالشتراكية االشتراكية 

هي نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على الملكيـة العامـة          

 وقد تكون هذه الملكية العامة للدولة أو ملكية         ،لوسائل اإلنتاج 

بقـات   وتؤدي االشتراكية للقضاء علـى الط      ،تعاونية جماعية 

المستغلة واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسـان والتعـاون بـين        

العمال وعدم وجود اضهاد اجتماعي وعدم وجود تناقض بين         

 .الريف والحضر

  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattiiccاشتراكية ديمقراطية اشتراكية ديمقراطية 

هي نموذج يخـالف االشـتراكية      االشتراكية الديمقراطية   

يام البعد   أي ق  ، وهو مصطلح ساد في العالم يوماً ما       ،الثورية

 وهي حركة عالمية    ،جافي الديمقراطية ياالشتراكي في الحكم    

تزعمتها ألمانيا ومصر في أواخر السـبعينات مـن القـرن           

 وتحاول الحركة تحقيق الفكر االشتراكي اقتصـاديا        ،الماضي

 والتأثير علـى الحكومـات المحافظـة        ،بأسلوب ديمقراطي 

Conservative Government. 

  PPrroobblleemmaattiiccاإلشكالية اإلشكالية 

هي عملية انفتاح مجموعة من المفاهيم التي تُشكل قـوام          

 وهذه النظرية تساعدنا على فهم العـالم وتعمـل          ،أي نظرية 
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 أي  ،على تمكيننا من إثارة التساؤالت انطالقاً من مفهوماتهـا        

 فهي تفند كافة جوانب الموضوع      ،تمكننا من طرح المشكالت   

نظومة األفكار   ويطلق عليها م   ،من وجهة نظر طارح المشكلة    

 .أو المنظومة الفكرية التي تقوم بذاتها

  AAssssiieennttooأشيانتو أشيانتو 

هي اتفاقيات ومعاهدات أبرمتها أسبانيا في القرنين السابع        

عشر والثامن عشر بشأن تجارة الرقيق قبل أن تحرمها الدول          

م و تصـريح فيـرون عـام        ١٨١٥بدءا بمؤتمر فيينا عـام      

م الـذي حـرم     ١٩٤٨ان  م وانتهاء ببيان حقوق اإلنس    ١٨٢٢

 .تجارة الرقيق بكافة أشكالها

  RReeffoorrmmiisstt  ))االتجاهاتاالتجاهات((اإلصالحية اإلصالحية 

وهي اتجاهات لالصالح داخل المجتمـع إمـا بـالعودة          

للجذور وإحياء الثقافات االقديمة أو التمرد علـى المحافظـة          

 ،واتباع أساليب جديدة في مختلف المجاالت للنمـو والتقـدم         

 .نومنها اتجاهات حقوق اإلنسا

  LLaanndd  RReeffoorrmm//TThhee  AAggrraarriiaannssاإلصالح الزراعي اإلصالح الزراعي 

 مثل تعديل   ،هو تعديل وتطوير النظام الزراعي في بلد ما       

 وتطوير المجتمعـات    ،الملكية أو النظام أو اإلنتاج الزراعي     
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 وتفتيت الملكيات الكبيرة وإعـادة توزيـع هـذه          ،الزراعية

 ومن هذه الدعوات دعوة أنصار      ،األراضي على المزارعين  

قليمية األمريكية الذين دافعوا عن حياة الجنوب األمريكـي         األ

 )سأتخذ مـوقعي  (ضد التصنيع والتقدم في كتابهم الكالسيكي       

 وقوانين وقرارات اإلصالح الزراعي     ،م١٩٣٠الصادر عام   

 . يوليو٢٣م عقب ثورة ١٩٥٢في مصر عام 

  PPoolliittiiccaall  RReeffoorrmmاإلصالح السياسي اإلصالح السياسي 

 أي  ،الة للقيام بإصـالح   وهو مفهوم يعني خلق اإلداة الفع     

األداة الحاكمة التي تعرف كيف تقود ومتى وكيـف تفـرض           

 ومن أهم أوجـه اإلصـالح       ،االحترام وحدود هذا االحترام؟   

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية والثقافية       

 .واالقتصادية ونشر ثقافة هذه الحقوق بين الجميع

  SSeeggrreeggaattiioonn اضطهاد  اضطهاد 
 عام أو خاص تجاه األقليات أو طبقات أو فئات          هي سلوك 

 . وهذا السلوك ناتج عن التمييز والمحاباة،في المجتمع

  RReecciissiioonniissmmإعادة النظر إعادة النظر 

مصطلح يقصد به حركة تطهير أو تصـحيح أو تنقـيح           

 بحيث تتغير   ،داخل المؤسسة السياسية أو المنظمة الجماهيرية     
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 وكـذلك   ،مهـا أهدافها ومواقفها وطرق تفعيـل أدائهـا لمها       

تطهيرها من أعضائها الفاسدين أو غير المتوافقين مع أهداف         

 .المؤسسة أو التنظيم

  إعالن االستقالل األمريكيإعالن االستقالل األمريكي
  IInnddeeppeennddeennccee  DDeeccllaarraattiioonn  AAmmeerrccaann    

إعالن االستقالل األمريكي ينظر إليه أنه صيحة لحقـوق         

كان إعالن االستقالل األمريكي الذي      فلقد   ،اإلنسان المعاصر 

 م بمثابة إعالن لحقـوق اإلنسـان        ١٧٧٦ يوليو   ٤في  صدر  

 كمـا نـص     ،فلكل البشر حقوقا ثابتة ال يمكن سلبها مـنهم        

 ،الحق في الحريـة   : هذه الحقوق مثل  العديد من   اإلعالن عن   

 والحـق فـي     ،في طلب السـعادة   الحق   و   ،والحق في الحياة  

حكومة تعمل علـي تأكيـد مبـادئ الحقـوق و           الخضوع ل 

 .ورة  تحقيق هذه الحقوق مع ضر،الواجبات

  اإلعالن األمريكي لحقوق و واجبات الرجل اإلعالن األمريكي لحقوق و واجبات الرجل 
  AAmmeerrccaann  DDeeccllaarraattiioonn  FFoorr  MMeenn..ss  RRiigghhttss  &&  DDuuttiieess    

 م من قبـل المـؤتمر       ١٩٤٨ مايو   ٢صدر اإلعالن في    

الدولي التاسع للدول األمريكية ويعتبر نقطة البداية في تعميم         

اقا واسعا   ويتضمن نط  ،حقوق اإلنسان علي النطاق األمريكي    
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من الحقوق و الواجبات المدنية و السياسية و االقتصـادية و           

االجتماعية و الثقافية و يهدف إلي حماية البشـر فـي كـل             

 .الحاالت وفي كل نواحي النشاط اإلنساني

  ))وثيقة أمريكيةوثيقة أمريكية((  BBiillll  OOff    RRiigghhttssحقوق حقوق الالإعالن إعالن 
 هامة جداً في تـاريخ      ،وثيقة إعالن الحقوق وثيقة أمريكية    

أضافها الكونجرس األمريكـي إلـى وثيقـة         ، اإلنسان حقوق

 ألن الفـرد    ،م والتي تعلي من شأن الفرد     ١٧٨٧الدستور عام   

هو الوحدة األساسية في السياسة وأن النظام السياسي قد أقيم          

 .أصالً من أجل منفعة الفرد

    إعالن حقوق اإلنسان والموطن في فرنساإعالن حقوق اإلنسان والموطن في فرنسا
FFrreenncchh  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss  &&  HHaabbiittaanntt  

إعالن حقوق اإلنسان و الموطن فـي فرنسـا أصـدرته           

 ، م ١٧٨٩ أغسـطس    ٢٦الجمعية الوطنية  الفرنسـية فـي        

 ونص علي   ،كنتيجة لفكر جان جاك روسو و الثورة الفرنسية       

 و  ،أن الناس يولدون و يظلون أحرارا متساويين في الحقوق        

أن الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ حقـوق اإلنسـان            

 الحريـة و    : و هذه الحقـوق هـي      ،عية التي ال تنقضي   الطبي
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 كما عرف اإلعالن الحرية     ،الملكية و األمن و مقاومة الظلم     

  .بأنها ممارسة كل ما ال يضر بالغير

    إعالن حقوق الطفل و رعايته في اإلسالمإعالن حقوق الطفل و رعايته في اإلسالم
IIssllaammiicc  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  CChhiilldd  RRiigghhttss  &&  ccaarree  

هـذا  صـدر   إعالن حقوق الطفل ورعايته في اإلسـالم        

دورة اإلخـاء و    (اإلعالن عن مؤتمر القمة اإلسالمي السابع       

 المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب خالل الفترة من         )االنبعاث

 و الذي أعدته ندوة الخبـراء       ، م ١٩٩٤ ديسمبر   ١٥ إلي   ١٣

 ٣٠ – ٢٨في نفس العام في اجتماعها بجدة خالل الفترة من          

طفل قبل الوجود    ويتضمن اإلعالن حقوق ال    ، م ١٩٩٤يونيو  

و عندما يكون جنينا و عند ميالده و في األوقات العاديـة و             

  .في الظروف االستثنائية

  إعالن حماية ضد االختفاء القصريإعالن حماية ضد االختفاء القصري
  PPrrooeeccttiinngg  AAggaaiinnsstt  TThhee  CCoommppuullssoorryy  DDiissaappppeenniinngg    

 See:Torment Resisting Agreement انظر اتفاقية محاربة التعذيب

 أعلنته  ،د االختفاء القسري  إعالن حماية كل األشخاص ض    

 . م١٩٩٢الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
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  إعالن حماية ضد الخضوع للتعذيبإعالن حماية ضد الخضوع للتعذيب
  Resisting Torment Agreement انظر اتفاقية محاربة التعذيب

إعالن حماية كـل األشـخاص ضـد        إعالن الحماية هو    

الخضوع للتعذيب و غيره من المعاملة القاسية أو الالإنسانية         

 . م١٩٧٥ المهينة أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام أو

  اإلعالن الخاص بالحق في التنميةاإلعالن الخاص بالحق في التنمية
  PPrriivvaattee  DDeeccllaarraattiioonn  AAbboouutt  DDeevveellooppmmeenntt    

و هو اإلعالن الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في          

 م و الذي يعلن أن الحـق  ١٩٨٦ لسنة  ٤١/١٢٨قرارها رقم   

اإلنسان التـي ال يمكـن التنـازل        في التنمية هو من حقوق      

 ....عنها

و يكون لكل إنسان ولكل شعب الحق فـي المشـاركة و            

المساهمة في و التمتع ب التنمية االقتصادية و االجتماعية و          

 كما أن اإلنسان هو أسـاس الحـق فـي           ،الثقافية و السياسية  

ـ   ،التنمية و أهمية التعاون الدولي لتنفيذ هـذا الحـق          ذا  و ك

ة عوائق التنمية لتحقيق التقـدم و النمـو لكـل           ضرورة إزال 

 م  ٧٢/١٩٩٨ و هناك أيضا القرار رقـم        ،األفراد و الشعوب  

  .للجنة حقوق اإلنسان بخصوص الحق في التنمية
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  اإلعالن الخاص بحق الشعوب في السالماإلعالن الخاص بحق الشعوب في السالم
  PPrriivvaattee  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  NNaattiioonnss  RRiigghhtt  IInn  PPeeaaccee    

  See:Nations right In Peace  حق الشعوب في السالم:انظر

اإلعالن العالمي بالجينات الوراثية اإلنسانية وحقوق      اإلعالن العالمي بالجينات الوراثية اإلنسانية وحقوق      
  اإلنساناإلنسان

  UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  OOnn  HHuummaann  GGeennoommee  

AAnndd  HHuummaann  RRiigghhtt                      
اإلعالن العالمي بالجينات الوراثيـة اإلنسـانية وحقـوق         

اإلنسان هو إعالن أصدره المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر         

 وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة عليـه فـي           م و  ١٩٩٧

حيث أكد أن الجينـات     ، م ١٩٩٨ لعام   ٥٣/١٥٢قرارها رقم   

الوراثية لإلنسان تشكل الوحدة األساسية لكل أعضاء األسرة        

ــانية ــانية ،اإلنس ــراث لإلنس ــي إذا مي  Heritage Of فه

Humanity،           و وجوب احترام حق كل شخص في أن يعلـم 

ناته الوراثية مع ضـرورة موافقتـه قبـل         بنتائج الفحص لجي  

 و ال يمكن إخضـاع أي إنسـان للتمييـز اسـتنادا             ،الفحص

 كما أن الممارسـات المخالفـة       ،لخصائصه الجينية الوراثية  
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 المنتج للكائنـات    Cloningللكرامة اإلنسانية مثل االستنساخ     

 .البشرية ال يمكن السماح بها

   عقليا عقليااإلعالن العالمي الخاص بحقوق المتخلفيناإلعالن العالمي الخاص بحقوق المتخلفين
  PPrriivvaattee  IInntteerrnnaattiioonnaall    DDeeccllaarraattiioonn  OOff  MMeennttaallllyy  

RReettaarrdd  RRiigghhttss    
 ،اإلعالن الخاص بحقوق األشـخاص المتخلفـين عقليـا        

 ممن  ،إعالن هام جداً لحماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة       

 و الـذي تبنتـه       ،فقدوا المقدرة على التعامل العقلي السوي     

 ١٩٧١ لعام   ٢٨٥٦رارها  الجمعية العامة لألمم المتحدة في ق     

 و الذي نص علي أن للشخص المتخلف عقليـا بأقصـى            ،م

درجة يمكن تحقيقها عمال بنفس الحقوق للكائنات اإلنسـانية         

 .األخرى

  اإلعالن العالمي الخاص بحقوق المعاقيناإلعالن العالمي الخاص بحقوق المعاقين
  PPrriivvaattee  IInntteerrnnaattiioonnaall    DDeeccllaarraattiioonn  OOff  HHaannddiiccaappppeedd  RRiigghhttss  

لمعاقين و الذي تبنتـه     وق ا ـاإلعالن العالمي الخاص بحق   

 ١٩٧٥ لعام   ٣٤٤٧ المتحدة في قرارها      الجمعية العامة لألمم  

 و الذي ينص علي تكافؤ الفرص للمعاقين و كذلك القرار           ،م

 الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي و ١٩٩٧/١٩رقــم 
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 م بخصوص تحقيق تكـافؤ الفـرص        ١٩٩٧االجتماعي عام   

ابين بمرض   و كذلك مبادئ حماية األشخاص المص      ،للمعاقين

عقلي و تحسين العناية بالصحة العقلية و الذي تبنته الجمعية          

 .م١٩٩١لعام ٤٦/١٩العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

  BBiillll  OOff  HHuummaann    RRiigghhttssإعالن حقوق اإلنسان إعالن حقوق اإلنسان 
 م لضمان   ١٩٤٨وهو إعالن أصدرته األمم المتحدة عام       

عنصر حقوق البشر على حد سواء دون النظر إلى اللون أو ال          

  .أو البيئة

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss//  TThhee  

UUnniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss                    

يسـمى   هو نفسـه مـا       ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   

 وهو إعالن أصدرته األمـم      ،الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان   

 ديسـمبر   ١٠لجمعيـة العامـة فـي       المتحدة في أول دورة ل    

 دول  ٨ دولة دون معارضة مع امتنـاع        ٤٨م بموافقة   ١٩٤٨

عن التصويت، ويشتمل اإلعالن على ثالثين مـادة تؤصـل          

حرية اإلنسان وكرامته وحقوقه المختلفة مع مسـاواته فـي          

 وكـذا الحقـوق السياسـية واالقتصـادية     ،الكرامة والحقوق 
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والضمان االجتمـاعي وحـق     واالجتماعية والثقافية والمدنية    

العمل وأوقات الفراغ والراحة والرعاية الصـحية والتعلـيم         

 .وغيرها من الحقوق والحريات األساسية

  اإلعالن العالمي لحقوق الطفلاإلعالن العالمي لحقوق الطفل
  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBiillll  OOff  CChhiilldd  RRiigghhttss    

وق ـأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالنا عالميا لحق       

 م و هـو     ١٩٥٩وفمبر عـام    الطفل في العشرين من شهر ن     

اليوم الذي يحتفل به العالم أجمع بأنه عيد للطفولة و من هذه            

 حق الطفل في أن يستمتع بوقاية خاصة و أن تتـاح            :الحقوق

له فرص و تسهيالت تؤدي إلي تنشئته علي نحو يكفـل لـه             

 و  ،رعاية طبيعية و صحية كاملة في ظل الحرية و الكرامـة          

 و  ،اسم و جنسية من وقت والدته     حق الطفل في أن يكون له       

 و حـق    ،حق الطفل في االستمتاع بمزايا األمن االجتمـاعي       

الطفل في التغذية الكاملة و المأوي و الرياضة و الخـدمات           

 و حق الطفل في العالج الخاص و التعليم و الرعاية           ،الطبية

 و أن ينشأ في جو من العطف و األمـن و            ،إذا أصيب بعجز  

 ، في رعاية والديه و في نطاق مسؤليتهما      في حدود اإلمكان و   

و حق الطفل في أن يكون أول من يحصل علـي الوقايـة و              
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 و حق الطفـل     ،اإلغاثة في األوقات التي تحدث فيها النكبات      

في أن يتاح له الوقاية من كافة ضروب اإلهمال و القسوة و            

 و الوقاية من األعمال التي قد ينجم عنها نوع من           ،االستغالل

 و حق الطفل في إتاحة الفرصة له لكي يتعلم مجانـا            ،يزالتمي

 و الواجب يقتضـي أن تـتم        ،علي األقل في المرحلة األولى    

تنشئة األطفال وفقا لروح التفاهم و التسامح و الصداقة بـين           

 و يجـب أن     ،الشعوب و السالم و ألخوة العالميـة الشـاملة        

املة يحظي الطفل بالمحبة و التفاهم لكي تكون له شخصية ك         

  .متناسبة

  إعالن طهران لحقوق اإلنسانإعالن طهران لحقوق اإلنسان
  TThheehhrraann  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss  

صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي عقد فـي          

 طهران عاصمة إيران عام

 م و جاء به أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان           ١٩٦٨ 

يشكل فهما مشتركا لشعوب العالم لحقوق اإلنسان كما أنه يعد          

 .عضاء المجتمع الدوليالتزاما أل
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  إعالن فيينا لحقوق اإلنسانإعالن فيينا لحقوق اإلنسان
  VViieennnnaa  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss    

صدر إعالن فيينا لحقوق اإلنسان في نهاية مؤتمر األمـم          

 و ذكـرت    ، م ١٩٩٣المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان عـام       

ديباجته أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعتبر النمـوذج         

أنشطة األمم المتحدة فـي مجـال        لكل   األساسيالمشترك و   

أن جهود نظام األمم المتحدة نحو      ( و جاء به     ،حقوق اإلنسان 

االحترام العالمي لحقوق اإلنسـان و الحريـات الفرديـة و           

مراعاتها للجميع يسهم في االستقرار و الرفاهية الضـرورية         

 ).للعالقات السلمية و الودية فيما بين األمم

  نسان في اإلسالمنسان في اإلسالمإعالن القاهرة حول حقوق اإلإعالن القاهرة حول حقوق اإل
  CCaaiirroo  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss  IInn  IIssllaamm    

تم إصدار إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم         

في إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي و وافق عليـه المـؤتمر           

اإلسالمي التاسع عشر لوزراء الخارجية في الدول اإلسالمية        

 القـاهرة و     المنعقـد فـي    )دورة السالم و التكافل و التنمية     (

 و يتكون مـن مقدمـة و        ، م ١٩٩٠ أغسطس   ٤الصادر يوم   

 حق المساواة   :خمس و عشرين مادة تتضمن كل الحقوق مثل       
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و الحق في الحياة و حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسـلحة           

و الحق في احترام الحياة الخاصة و الحق فـي الـزواج و             

 الحق في   تكوين أسرة و حقوق المرأة و الطفل و األقارب و         

التعليم و حرية االعتقاد و األهلية الشـرعية و الحـق فـي             

الحرية و في تقرير المصير و في اللجوء السياسي و حريـة            

التنقل و حق العمل و الملكية و الرعاية الصحية و في الحياة            

 الـخ مـن     ...في بيئة نظيفة و في العدالة و حرية الـرأي           

  .الحقوق اإلسالمية األصيلة

  ح االستقالل للبلدان و الشعوب المستعمرة     ح االستقالل للبلدان و الشعوب المستعمرة     إعالن من إعالن من 
IInnddeeppeennddeennccee  BBiillll  FFoorr  CCoolloonniizzeedd  CCoouunnttrriieess  OOff  

NNaattiioonnss     / /حق تقرير المصير حق تقرير المصير::انظرانظر     
  IInnffoorrmmeerrcciiaallssاإلعالنات المعلوماتية اإلعالنات المعلوماتية 

هي أجزاء من علم وسائل اإلعالم الكوني الذي يسـتغلها          

ه  في الصراع اسـتغالل    Advertotialsمع المقاالت اإلعالنية    

للخيال ويستغل صنع األساطير والصور لكي يحول الحيـاة         

في العالم إلى استهالك واالستهالك إلى معنى والمعنى إلـى          

 وهي جزء   ،خيال والخيال إلى واقع والواقع إلى واقع وهمي       

  .من أسس الهيمنة الثقافية األمريكية على العالم المعاصرهام 
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  AAlliieennaattiioonnاالغتراب االغتراب 
 مشاعر العزلة والغربة وانعـدام      وهو مصطلح يشير إلى   

القوة بين األفراد مما تظهر آثاره فـي السـلوك االنتخـابي            

والصراعات في المجتمعات المحلية والحركـات المتطرفـة        

 ).أي عدم ارتباط(والعنف والثورات والحركات االجتماعية

  االغتصاب كسالح ضد المرأةاالغتصاب كسالح ضد المرأة
    RRaappiinngg  AAss  AA  WWeeaappoonn  AAggaaiinnsstt  WWoommaann  

مون االغتصاب كسالح للتطهيـر العرقـي       يستخدم المجر 

 و هو ضد حقوق المرأة و المجتمعات أثنـاء          ،أثناء االحتالل 

 و لقد نـددت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة             ،الحروب

 ٥١/١١٥باالعتداءات المتكررة علي المرأة في قرارها رقم        

 فأدانت اغتصاب النسـاء و األطفـال فـي          ، م ١٩٩٦لسنة  

 أدانت اسـتخدام سـالح االغتصـاب         و ،يوغسالفيا السابقة 

 و اعتبار االغتصـاب     ،كسالح حرب و أداه للتطهير العرقي     

 بل في بعض األحوال     ،أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب    

 .جريمة ضد اإلنسانية و عمال من أعمال إبادة الجنس
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  AAssssaassssiinnaattiioonnاغتيال اغتيال 

 أي قتل األعداء    ،االغتيال ما هو إال عملية تصفية جسدية      

 ،السياسيين أو قتل األبرياء

 وهـو يوجـه     ، سواء كانت دوافع القتل سياسية أو فردية      

 وغالباً مايتم اغتيال    ،أساساً للقيادات والوزراء وأصحاب الجاه    

القاتل فور وقوع جريمة االغتيال الرئيسية وال نعرف الدوافع         

 وقد يتم االغتيال بواسطة     ،األساسية وراء اغتيال هذا وال ذاك     

فع أو القنابل أو السالح األبيض أو بـأى وسـيلة قتـل             المدا

 .أخرى

  SSiimmppllee  MMaajjoorriittiieessأغلبية بسيطة أغلبية بسيطة 

 أكثر من التصويت    )مع(وهو مصطلح يعنى أن التصويت      

 أي أن تكـون نتيجـة التصـويت         ،مع إغفال االغياب  ) ضد(

 .صوت واحد على األقل من عدد الحاضرين% + ٥٠

  SSppeecciiaall  MMaajjoorriittyyأغلبية خاصة أغلبية خاصة 
ألغلبية التي تتطلبها القوانين الهامـة التـي تمـس          وهي ا 

 مثـل أغلبيـة     ،الوطن مثل تعديل الدستور أو قواعد الحكـم       

  .الثلثين أو أغلبية الثالث أرباع في التعديالت الدستورية
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  AAffrriiccaanniizzaattiioonnاألفرقة األفرقة 

هي سياسة أفريقية أعلنت عقب اسـتقالل       سياسة األفرقة   

 أي أفرقة المشـروعات     ،م١٩٦٣معظم الدول األفريقية عام     

األجنبية في أفريقيا وجعلها ملكية عامة مـن أجـل إنجـاح            

 ومعناها أيضا تولي األفـريقيين كـل        ،االشتراكية األفريقية 

شئونهم السياسية واالقتصـادية دون االسـتعانة باألجانـب         

واالعتماد على رأس المال األفريقي والخبـرات والسـواعد         

 .األفريقية في التنمية

  SStteerreeoottyyppeeمطية ثابتة مطية ثابتة أفكار نأفكار ن

 أي مجموعة من    ،هي القالب الجامد  األفكار النمطية الثابتة    

 ويأخذ ذلك   ،التعليمات المتحيزة والمبالغ فيها عن موضوع ما      

فكرة ثابتة يصعب تعديلها حتى وإن توافرت األدلـة علـى           

 ويأخذ الفرد ويستمد معتقداته وأفكاره النمطيـة مـن          ،خطئها

 .لتي ينتمي إليهاالجماعة المرجعية ا

  DDeevveellooppmmeennttaall  ––AApppprrooaacchhاالقتراب التنموي  االقتراب التنموي  
وهو يبحث في اكتشاف األنماط التنموية وتفسيرها وكيفية        

تغيير النظام السياسي عن طريق اكتشـاف قـدرات النظـام      
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 مـن   ،وأدائه وسلوكه داخل اإلطار المجتمعي بمعناه الشامل      

 .امخالل وظائفه التحويلية والتكيفية وقدرات النظ

    FFeeuuddaalliissmmاإلقطاعية اإلقطاعية 
  RReeffeeuuddaalliizzaattiioonnنظام اإلقطاع نظام اإلقطاع 

االقطاع هو نموذج العالقات الصارمة اقتصادياً واجتماعيا       

 ، أو الرأسمالية الحديثة   في الفترة السابقة تاريخياً للديمقراطية    

 ، وعند غيـره   وهي نموذج للسلطة التقليدية عند ماكس فيبر      

وفقاً لتعاقد يقوم علـى     فتحل اإلقطاعية محل السلطة األبوية      

 .أغراض عسكرية واقتصادية بحتة

  NNaattiioonnaall  MMiinnoorriittiieessاألقليات القومية األقليات القومية 
 ،هي مجموعات عرقية تختلف عن األغلبية في المجتمـع        

ولكنها تنخرط في القوى السياسية المركبة التي تعمل علـى          

 .المستوى القومي

  AAccttiivvee  MMiinnoorriittyyاألقلية اإليجابية األقلية اإليجابية 
 ويعلـن أن    ،ات نظرية الصفوة  وهو مصطلح من مصطلح   

 .هناك تأكيد ألهمية القيادة داخل جماعات المصلحة
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  PPeerrssuuaassiioonnاإلقناع اإلقناع 

وهو العملية التي يحاول فيها شخص أو وسيلة إعالميـة          

بإقناع شخص أو مجموعة من األشخاص بتقبل رأيا أو فكراً          

 ولكل شخس أو وسيلة إعالمية قدرة       ،أو أن يؤدي عمالً معيناً    

 وتظهر عمليـات اإلقنـاع أكثـر أيـام          ،لى اإلقناع معينة ع 

 .االنتخابات الستقطاب األصوات

  أال تزر وازرة وزر أخريأال تزر وازرة وزر أخري
  NNoo  OOnnee  CCaann  BBee  PPuunniisshheedd  FFoorr  OOtthheerr  MMiissddeeaadd  

هو مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان يسمي مبدأ المسـئولية          

 فمن أهم مبادئ حقوق اإلنسان أن الشخص يسأل         ،الشخصية

 و لقـد نصـت     ،شأن له بأفعال اآلخرين   فقط عن أفعاله و ال      

علي ذلك بوضوح االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة عام         

  .٢ فقرة ٢في المادة  ، م١٩٨٩

  ))CCoommmmiittmmeenntt((االلتزام االلتزام 
و هو مستوي يعبر عن أرفع أو أعلي مستويات األداء من           

 ، نحو ما يسمي بواجباتهم أو األعمال المنوطة بهم        ،قبل البشر 

المستوي تكون ميول الفرد و تقديراته و اتجاهاتـه         و في هذا    

و قيمه متبلورة بصورة تكفي ألن تكون المحرك األساسي أو          
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الدافع المتحكم في سلوك اإلنسان العـام نحـو األشـياء أو            

 .المناشط أو األداءات الحياتية المتنوعة

  PPoolliittiiccaall  IInnssppiirraattiioonnاإللهام السياسي اإللهام السياسي 

الـذي يتبنـي األفكـار      هو تعبير مرادف للحكم المطلق      

السياسية عن طريق الحق اإللهي أو اإليمان بالغيبات وأن ما          

يفعله الحاكم ما هو إال إلهام من الرب وليس هناك حق ألحد            

 . وهو عكس العقالنية،من المواطنين التفكير فيه

  MMaarrkkeett  FFaaiilluurreeآلية السوق آلية السوق 

وهي قيام السوق الحرة في أي مكـان وتـرك األمـور            

ب مما يترتب عليها تفضيل االستهالك الجاري       للعرض والطل 

 وهي نظام اقتصادي حر مـرن       ،عن االستهالك في المستقبل   

ينفذ بدقة فـي المجتمعـات الرأسـمالية ويـرتبط بـالنظم            

 .الديمقراطية الليبرالية

  IImmppeerriiaalliissmmإمبريالية إمبريالية 

 وتعنـي   ،هي كلمة حديثة االسـتعمال نسـبياً      اإلمبريالية  

  فإنهـا    ..!؟... ولـم ال   ،حتكاريـة  الرأسمالية اال  :كمصطلح

 واسـتخدمت لتعنـي     ،المرحلة األخيرة في تطور الرأسمالية    

 فـي وصـف السياسـة الخارجيـة          واالسـتغالل  ،التعسف
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ها السياسة العدوانيـة لدولـة      ب كما يقصد    ،ألمبراطور فرنسا 

 ثـم   ،تجاه أخرى وتتسم هذه السياسة عادة بعـدم المسـئولية         

 ويقصـد  .ع العدواني لدول المركزارتبطت اإلمبريالية بالتوس 

بها أيضاً طموح دولة أو دول نحو االتساع على حساب الغير           

 . وهذا أقسى أنواع اإلستعمار،ومد نفوذها وسيطرتها

  CCaappiittuullaattiioonnssامتيازات أجنبية امتيازات أجنبية 
هي نوع من االمتيازات يحصـل عليهـا األجانـب دون           

المواطنين مثل عدم محاكمة األجانب عـن الجـرائم التـي           

رتكبونها داخل الدولة وإعفـاء األجانـب مـن الضـرائب           ي

والرسوم الجمركية المخفضة لألجانب وتخصـيص مـواني        

 Treatyللتجارة الخارجية عرفت باسم مـواني المعاهـدات   

Ports        وضد حقـوق    وكلها مميزات تقلل من استقالل الدولة

 .اإلنسان المواطن

  UUnniitteedd  NNaattiioonnssاألمم المتحدة األمم المتحدة 

 )فوق أمميـة  ( المنظمة الدولية الحاكمة     هياألمم المتحدة   

 طبقـاً التفاقيـة سـان       ١٩٤٥ ُأنشئت عـام     ،في عالم اليوم  

فرانسيسكو وبدأت نشاطها على المستوى الدولي فـي بدايـة          

 وتضم اآلن نحو مائتي عضو بعـد انضـمام          ،م١٩٤٦عام  
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 ومقرها نيويورك ولها مقر أوربـي       ،سويسرا الدولة المحايدة  

ها الرئيسية الجمعية العامة ومجلـس       ومن أجهزت  ،في جنيف 

األمن ومحمكة العدل الدولية فـي الهـاي وغيرهـا مـن            

 ومن أهم انجازاتها اتفاقيات حقوق اإلنسان       ،التنظيمات الدولية 

العالمية المختلفة بدءا من اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان          

 .م١٩٤٨عام 

  األمن كحق لكل البشراألمن كحق لكل البشر
  SSaaffee  AAss  AA  RRiigghhtt  FFoorr  AAllll  PPeeooppllee    

 حق من حقوقـه      كما أنه  ،األمن مبدأ هام في حياة اإلنسان     

 فالحياة اآلمنة المستقرة حق لكل البشر فـي كافـة           ،األساسية

 و هو أساس مـن أسـس        ، ومرتبط بالسالم  ،أنحاء المعمورة 

 و ال يتوفر األمن لإلنسان بمجرد ضمانه أمنه علـي           ،وجوده

شـعائر   فهو كذلك يحتاج األمن علي ممارسة        ،حياته فحسب 

عقيدته التي يؤمن بها و علي هويته الفكرية و الثقافية و علي            

 و علي استقراره وسعادته في مسكنه و        ،موارد حياته المادية  

 كما أن الشعوب تحتاج لألمن الـداخلي و الخـارجي           ،أوالده

لضمان االستقرار االجتماعي و السياسـي و االقتصـادي و          

 كـان داخليـا أو       فـاألمن سـواء    ،االستقالل السياسي أيضا  
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 و لذلك تأصل كمبـدأ و       ،خارجيا ضروري للفرد و المجتمع    

 فسيادة األمن و تكامل عناصره فـي        ،كقيمة في نفس الوقت   

المجتمع حق يدفع الفرد و المجتمع إلي الطمأنينة و االستقرار          

 .و التخطيط و العمل للمستقبل

  NNaattiioonnاألمة األمة 

عبـر عـن     ي  فهو ،لفظ منتشر في كافة أنحاء العالم     األمة  

شعب معين يرتبط برابطة عرقية معينة ويشترك أفرادة فـي          

ماضي وتراث مشترك وآمال واحد ويتحدثون لغة واحدة وقد         

 وقد تكون الدولـة     ،يدينون بدين واحد ويجمعهم مصير واحد     

 وقد تنتشر األمة على أكثـر مـن         ،مكونة من أكثر من أمة    

 .دولة

  IIlllliitteerraaccyyاألمية األمية 

بل التعليم باعتباره حقاً أساسـياً مـن        األمية تشير إلى مقا   

 فاألمية بمعنى أدق تعطيل لوصول هذا الحق        ،حقوق اإلنسان 

 حيث أنها تتسم بعـدم القـدرة علـى القـراءة            ،إلى اإلنسان 

 مما ينجم عنه عدم امتالك الشخص األمي للمهارات         ،والكتابة

األساسية الالزمة للتواصل والتعامل بيسـر مـع مجتمعـه          

 .حقوقه المختلفة والمطالبة بهذه الحقوقوالتعرف على 
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  نظر الفوضويةنظر الفوضويةاا /  / AAnnaarrcchhiissmm  ))ااسياسيسياسي((أنارشية أنارشية 
وهي سعي أصحاب هذه الفكرة إلى نشر الفوضى وعـدم          

االعتراف بالقوانين والنظم القائمة والعمل على هدم الدولـة         

لالستيالء على الحكم والقضاء على الرأسمالية وإقامة نظـام         

حرر فيه اإلنسان مـن سـلطة الدولـة          يت )وهو ليس بنظام  (

ووصايتها وال تكون هناك حكومة مسيطرة فعلياً على األمور         

  . وهو لفظ الفوضى،في البالد

  EEmmeerrggeenncceeاالنبثاق االنبثاق 
فكرة تعني أن الظاهرة اإلنسانية ظاهرة فريدة متميزة ألن         

 .لإلنسان خصائصه التي تميزه عن سائر المخلوقات األخرى

  EElleeccttiioonnssاالنتخابات االنتخابات 

هي المظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشـعب         

 ،الختيار ممثليهم في المجالس المختلفة عن طريق التصويت       

وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيلية في        

ظل تزايد أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل         

 .ألفراد الشعب
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  RRee--AAlliiggnniinngg  EElleeccttiioonnلفية الجديدة لفية الجديدة االنتخابات التحااالنتخابات التحا

وهي االنتخابات التي تترتب علي حـدوث انقطـاع فـي         

االئتالف القائم لألغلبية وبناء عليه يستبدل بائتالف جديد من         

 .خالل حزب آخر

  MMaaiinnttaaiinniinngg  EElleeccttiioonnssاالنتخابات الدائمة االنتخابات الدائمة 

 Normalوتقوم االنتخابات على فكرة األصوات العاديـة  

Vote،  يفوز بها الحزب الذي يحصل على أكبـر          وهي التي 

 .عدد من األصوات العادية

  IInnssttaattiinngg  EElleeccttiioonnاالنتخاب االسترجاعي االنتخاب االسترجاعي 

 .وهي االنتخابات التي تعود فيها أحزاب األغلبية للسلطة

  DDeevviiaattiinngg  EElleeccttiioonnاالنتخابات الشاذة االنتخابات الشاذة 

 ،وهي االنتخابات التي يفوز فيها حزب األقلية لسبب مـا         

 .لى الدعم األساسي لألحزابدون أن يؤثر ذلك ع

  AAccccuullttuurraattiioonn--DDiiffffuussiioonnاالنتشار الثقافي الحضاري االنتشار الثقافي الحضاري 

MMooddeell  

مصطلح االنتشار الثقافي الحضاري يعبر عن  اتجاه فـي          

دراسة التنمية ويعلن أن التنمية كشكل مـن أشـكال التغيـر            
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االجتماعي تتم بواسطة االنتشار الثقافي أو الحضـاري مـن          

طة المرجعية اإلشعاعية في القـرن       وهذه النق  ،نقطة مركزية 

العشرين والحادي والعشرين هي الغرب، وبالتالي فإن هـذا         

النوع من التغير االجتماعي يتم بالقدر الذي ينقل الغرب فيـه        

 المعرفة العلمية   :إلى المجتمعات المتخلفة مقومات التقدم وهي     

 وحقوق  والتكنولوجية ورأس المال والمهارات والقيم الغربية     

  .نساناإل

  IInntteelllliiggeennttssiiaaاألنتلجنسيا األنتلجنسيا 

يعني وجـود المثقفـين     هام   مصطلح   األنتلجنسيا مفهوم و  

 ويتمثل هؤالء المثقفين فـي      ،كجماعة محددة داخل المجتمع   

النقاد والروائيين والثوريين الذين يحددون معالم الطريق في        

 وهو لقـب    ،أي دولة ويتميزون بقوتهم األيدلوجية والسياسية     

 الذين دعـوا    ثقفي روسيا على وجه الخصوص    أطلق على م  

 .إلى الحرية وحقوق اإلنسان

  HHuummaann  RRiigghhttss  VViioollaattiioonn  انتهاكات حقوق اإلنسانانتهاكات حقوق اإلنسان

 تعتبر االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان جريمة دوليـة       

 و التي تتعلق بحق من الحقوق الجوهرية التي         ،إنسانية عامة 

تمع الدولي فـي    ال غني عنها للكائن الفرد أو لجماعة أو للمج        
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 و Serious Breach مثــل االنتهــاك الخطيــر ،مجموعــه

الجوهري لحق الشعوب في تقرير مصيرها و لحماية الكائن         

البشري من العبودية و إبادة الجنس و األبارتهيد و لحمايـة           

البيئة و تلويث البحار علي نطاق واسـع و القضـاء علـي             

ألمم المتحدة رقم   التمييز ضد المرأة في قرار الجمعية العامة ل       

 و الذي جاء فيه أن التمييز ضد المرأة         ، م ١٩٦٧ لعام   ٢٢٦٣

 An Offence to Humanيعد جريمة ضد الكرامة اإلنسـانية  

Dignity           ٣٦/٥٥ و مثل ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 

 م و الذي أكد أن التمييز بين بني البشر اسـتنادا            ١٩٨١لعام  

 An Affront إهانة للكرامة اإلنسانية إلي الدين أو العقيدة يعد

to Human Dignity. 

    AAcchhiieevveemmeennttاإلنجاز اإلنجاز 
  نظر العزو نظر العزو اا

وهو معيار من المعايير النسبية في كل المجتمعات ويشير         

 .إلى االعتداد بالكفاءة عند اختيار القادة في مختلف المجاالت
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  GGooaall  AAttttaaiinnmmeennttإنجاز األهداف إنجاز األهداف 
 أي صـياغة    ،جتمـاعي هي عملية من عمليات النظام اال     

وتحديد األولويات بين الغايات التـي تحقـق بقـاء النسـق            

 . مما يسهم في إحداث التغيير المنشود،االجتماعي السياسي

  AAnngglloo--SSaazzoonnأنجلو سكسونية أنجلو سكسونية 

 إنجليزية عتيقة   Extractionهي تقاليد متوارثة عن أصول      

 وخاصة التقاليـد    ،تميزت بها الشعوب في الجزر البريطانية     

 . ومنها التقاليد الديمقراطية الليبرالية،ياسيةالس

  ))BBiiaass((انحياز انحياز 
و هو يتصل في مجال الحقوق الخاصة باإلنسـان إلـي           

 إلي تفضيل   – سواء بالقهر أو بالتدليس أو باإلغراء        –الميل  

 أو جـنس بشـري دون   ،أو إيثار أسلوب معاملة علي آخـر    

ـ    ، نتيجة للتأثر بأحكام أو خلفية مسبقة      ،سواه م يغـدو    و من ث

افتئاتا علي حقوق مجموعة من البشـر لصـالح مجموعـة           

 .أخري
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  OOnnee  DDiimmeennssiioonnaall  MMaannإنسان ذي بعد واحد إنسان ذي بعد واحد 

مصطلح إنسان ذو بعد واحد هو مصطلح من مصطلحات         

 ويعني تنميط المستهلكين بفرض سلع معينـة        ،عصر العولمة 

عليهم في مختلف أنحاء العالم مما يسهم في إزالـة هـويتهم            

 عن طريق   ،الجتماعية وزرع الهوية العالمية فيهم    الوطنية وا 

 .ثورة المعلومات والسموات المفتوحة

  HHuummaanniittaarriiaannإنسانوية إنسانوية 

هو التعبير عن الصفة اإلنسـانية فـي كافـة األحـداث            

  وبصفة خاصة الشق،العالمية

 وهو يعنـي االهتمـام      ، اإلنساني في المساعدات الدولية   

 .يةبالبعد اإلنساني في العالقات الدول

  MMiilliittaarryy  JJuunnttaassاألنظمة العسكرية األنظمة العسكرية 

وهي األنظمة السياسية التي تحكم في أعقاب االنقالبـات         

العسكرية بواسطة الجيش أو البوليس، وتسعى لالستمرار في        

السلطة وتفرض القيود على المشـاركة السياسـية وترفـع          

شعارات الوحدة الوطنية وعدم أهمية األحزاب والوطن أوالً        

  .ريء وغيرهاوقوانين الطوا
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  SSyysstteemmss  IIddeeaassاألنظمة الفكرية األنظمة الفكرية  

األنظمة الفكريةهي عبارة عن الفكـر السـائد والثقافـة          

الفرعية المتصلة بالمنـاطق الجغرافيـة وبالطبقـة العاملـة          

 Work And Ageوبجماعات العمـل أو بجماعـات العمـر    

Groups   في مجتمع ما من المجتمعات في العالم المعاصـر ، 

مة الفكرية متاحة للجميع طبقاً التفاقيات حقـوق        وحرية األنظ 

 .اإلنسان

  SSiimmuullaatteedd  SSeettttiinnggssأنظمة المحاكيات أنظمة المحاكيات 
هي أنظمة حديثة تسمح بعقد المنتـديات       أنظمة المحاكيات   

ـ     الفيـديو ويسـتطيع المجتمعـون       قواالجتماعات عن طري

والمشاركون تبادل اآلراء والمحاكاة فيما بينهم حول مختلـف   

 مما يسرع بعملية تبـادل الـرأي        ،وحةالموضوعات المطر 

والمعلومات ويوفر مشقة تنظيم المؤتمرات والسفر ويقتصـد        

ونطلق عليها اآلن الفيـديو     ،في تكاليف االجتماعات المختلفة   

 .Video Confrencingكونفرانس أو التواصل المرئي 

  NNaattiioonnaall  SSaallvvaattiioonnاإلنقاذ الوطني اإلنقاذ الوطني 

تبعها الدولـة   مصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل التي ت      

للمحافظة على الروح الوطنية والكيـان الـوطني للشـعب          
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 ويستخدم رجال السياسة هذا المصطلح      ،ووقايته من األخطار  

 فيبادر الـزعيم    ،عند األزمات وعندما تتعرض الدولة للخطر     

 ومباديء اإلنقاذ الـوطني فيهـا خـالص للدولـة           ،بإنقاذها

 .واستقرار وسالم لها

  CCrroossss--CCuuttttiinngg  CClleeaavvaaggeessة ة االنقسامات المتقاطعاالنقسامات المتقاطع

 االفتراض األولي فيه هو     ،هي نموذج في التحليل السياسي    

تحليل الصراعات األساسية للمصالح ولكن ضمن مجموعـة        

 ،ثابتة ومستقرة من اإلجراءات من أجل حلها في نهاية األمر         

وتعود هذه الصراعات إلى االنشقاقات فـي المجتمـع التـي           

 . من مساعدة بعضها بعضاًتتعارض بعضها مع البعض بدالً

  CCoouupp  dd,,eettaattنقالب نقالب االاال

وهو استيالء العسكريين على السلطة الشرعية بواسـطة        

القوة المسلحة وتغيير نظام الحكم بـالقوة بـدون الرجـوع           

 والسـلطة  ،)Military Methodاألسلوب العسكري ٠للناخبين 

 أما مـا يطـيح بالدولـة فيسـمى ثـورة            ،هنا هي الحكومة  

Revolution. 
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  ))TTyyppeess  OOff  TThhiinnkkiinngg((أنماط التفكير أنماط التفكير 
بما أن حرية التفكير من الحريـات األساسـية الالزمـة           

 كما أقرتها كل المواثيق و الدساتير الوضـعية و          –لإلنسان  

 فإن أنماط التفكير هي العمليات الكليـة        –الديانات السماوية   

التي يتمكن البشر من خاللها بـإجراء المعالجـات العقليـة           

مجموعة معارفهم ؛ لتكوين األفكار أو االسـتدالل        المختلفة ل 

 .عليها أو تقييمها

  األنماط المثالية للمؤشراتاألنماط المثالية للمؤشرات
 Ideal Type Of Indfx Models 

ـ   مات والخصـائص األساسـية للمجتمعـات       ـوهي الس

وتصنيفها وترتيبها منطقيا، وهذه األنماط فـي المجتمعـات         

ــة ــة :المتقدم ــة الذاتUniversality العمومي ــة  والحيادي ي

Subjective Neutrality  والنوعية التخصصـية Speciality، 

 :وعلى النقيض تكون في المجتمعـات المتخلفـة والناميـة         

  Subjectivity والذاتيــة Particularnisticالخصوصــية 

 .Diffusionismوالهالمية غير المتخصصة 
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  DDeeccaayyانهيار انهيار 
 الشعور السياسي بفقد النظـام ألهـم        اإلنهيار يعني مفهوم  

 .وامل شرعيته وإقباله على السقوطع

  TTyyppeess  OOff  HHuummaann  RRiigghhttss  أنواع حقوق اإلنسانأنواع حقوق اإلنسان

 فللحقوق أنواع عديـدة منهـا       ،تتعدد أنواع حقوق اإلنسان   

الحقوق السياسية و االقتصادية و االجتماعية و المسـاواة و          

حق الملكية و الحقوق الخاصة التي تنشأ طبقا لقواعد القانون          

 و هناك الحقوق المدنيـة و هـي         ،ةالخاص بفروعه المشترك  

 و التـي    ،مجموعة الحقوق التي يمتلكها الفرد بصفته مواطنا      

 كـالحق فـي الحيـاة و        ،يقر بها القانون و تلتزم بها الدولة      

الحرية و الكرامة و في المساواة مـع اآلخـرين و تكـافؤ             

 و غير ذلك من الحقوق التـي تضـمنها اإلعـالن            ،الفرص

 .الدولي لحقوق اإلنسان

  AAnniimmiissmm  ))أنوميةأنومية((أنيمية أنيمية 

األنيمية أو األنومية مصطلح منتشر في كل المجتمعـات         

 و تعنى االعتقاد يأن كل األشياء الحي والجامد منها          ،البدائية

 ، ويمكنها أن تؤثر على بني البشر ومن ثم عبادتها     ،لها أرواح 
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واألنيمي  ،وهي خرافات قد تؤثر على الحقوق داخل المجتمع       

Animist ن يؤمن باألنيمية هو م.  

  SSttaattuuss  CCoonncceerrnnاالهتمام بالوضع الجماعي االهتمام بالوضع الجماعي 
وهو مصطلح يشير إلى االهتمام بأحوال األقليات داخـل         

 . ودمجهم فيه من خالل كافة الوسائل واألساليب،المجتمع

  CCeennttrriissttssأهل الوسط أهل الوسط 

 ،أهل الوسط يطلق على ذوي اآلراء السياسـية المعتدلـة         

 والوسـط   ، السياسية المعتدلـة   فالمعتدلون هم أصحاب اآلراء   

Center        يعني أعضاء المجلس التشريعي الذين يعتنقون آراء 

سياسية وسطاً بين اليمين واليسار ويجلسون عادة وسط قاعة         

 .البرلمان

  AAhhiimmssaaأهيمسا أهيمسا 

 ويعني  ،مصطلح يعرف في بالد الهند وجنوب شرق آسيا       

ميـع   وتعتبره التقاليد الدينية هناك أنه جـوهر ج        ،عدم العنف 

 ويتطلب مساعدة جميع الكائنات وأال نلحـق األذى         ،الديانات

 وأن نمتنع عن إيذاء اآلخرين بـالقول أو         ،بأي فرد أو شيء   

 وعلينا أال نضـر أنفسـنا بـأي    ،الفعل وال نلحق بهم ضرراً  
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 ورغم غرابة المصطلح فإنه يدعو لحماية       ،وسيلة من الوسائل  

 .حقوق اإلنسان

  AAggeennddaa  SSeettttiinnggأولويات االهتمام أولويات االهتمام 

وهو مصطلح يقصد به ترتيب المصـالح واالهتمامـات         

بحيث تتصدر األهم فالمهم في إطـار سياسـات المجتمـع           

 فالترتيب واألولويات تختلف مـن      ،وأهدافه ومصالحه العليا  

 وتتحكم في   ،مجتمع آلخر ومن مكان آلخر ومن زمان آلخر       

األولويات المصالح والحاجات والرغبات وعوامـل األمـان        

 . والضغوط العالمية والتطورات العامةعةوالسر

  IIddeeoollooggyyلوجية لوجية يويوأيدأيد

تشير الكلمة إلى مجموعة متماسكة من األفكار والمباديء        

التي تقدم لنا دليالً للعمل وفق هذه األفكـار التـي يعتنقهـا             

 أي أنها ناتج عملية تكوين نسق فكري        ،مجموعة من األفراد  

ـ       ق عليهـا بصـفة     عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطب

 وتشكل أيدلوجيـة كـل جماعـة بيئتهـا الجغرافيـة            ،دائمة

 فإنها  ، ولذ ،واالجتماعية ومعتقداتها السياسية ونواحي نشاطها    

 أو االتجاه الفكـري     ،نسق األفكار والمعتقدات في مجتمع ما     
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الفكر المضـلل أو المشـوه      ( أو ،الذي يتبناه الفرد أو المجتمع    

 .)كسيةلوعي اإلنسان كما تقول المار

  BBoouurrggeeooiiss  IIddeeoollooggyyلوجية برجوازية لوجية برجوازية يويوأيدأيد

األيديولوجية البرجوازية هي األيدلوجية التي تسيطر على       

 ،الثقافة السياسية في األنظمة الليبرالية للديمقراطية الرأسمالية      

 .فهي عنوان هذه األنظمة في الثقافة والسياسة

  DDoommiinnaanntt  IIddeeoollooggyyلوجية مهيمنة لوجية مهيمنة يويوأيدأيد

يمنة هي تعبير يطلق على الثقافة المسيطرة       األيدلوجية المه 

على أي جماعة من الجماعات وخصوصاً الحاكمـة والتـي          

 .تحاول غرسها عن طريق وسائل االتصال والنظام التربوي

  EEaasstt  EEnnddإيست إند إيست إند 
 ومنه استوحى   ،هو حي شهير في لندن يسمى حي العمال       

لينين شخصية سيسيل روس االستعمارية التي تمتص عـرق         

 والذي يفند فيه مساوىء البرجوازية، وذلك في        ، العمال ودماء

 . اإلمبرياية أعلى مراحل الرأسمالية:كتابه

  نظر البيئةنظر البيئةاا/ /   EEccoollooggyyإيكولوجيا إيكولوجيا 
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 ،االهتمام بالحفاظ على البيئة كالمـاء والهـواء والتربـة         

 ،Ecologistويسمى المنادي بالحفاظ على البيئة إيكولوجيست       

ند بين النباتات والحيوانات التـي      وهو العلم الذي يدرس التسا    

 أما اإليكولوجيا البشرية فتتضـمن      ،تعيش في منطقة طبيعية   

الموطن والتدرج والتكافل والمعيشـة والمنافسـة والغـزو         

 والحقوق البيئية من أهم حقوق المواطن في العصر         ،والتتابع

 .الحديث

  

  

  ))FFaaiitthh((إيمان إيمان 
 و  ،سـان و هو تعبير صريح عن االنفعال القوي لدي اإلن        

الذي يصل إلية نتيجة تفكير عميق يتسم في أغلب األحيـان           

 و هو يسبق مفهوم حريـة العقيـدة أو          ،بالمنطق و الواقعية  

 في ضرورة أن يتسم به الفرد ليمارس أيا من          ،حرية التفكير 

 .هاتين الحريتين
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))  ((  
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  حرف الباءحرف الباء
  ٤٤  ––  PPالباءات األربعة الباءات األربعة 

 يقصد به مبـاديء وإجـراءات       الباءات األربعة مصطلح  

حماية األفراد والمنشآت من العمليات اإلرهابيـة اإلجراميـة        

 وهو التمويه بغير الحقيقـة      Profile التمثل العام    :عن طريق 

 وهو  Planning والتخطيط   ،وعدم اإلعالن عن الثراء والثروة    

اإلعداد لخطط أساسية لمواجهة جميع الحاالت الطارئة ومنها        

ن أي مكان واالتصال السـريع وخـدمات        طرق الهروب م  

 وهي االبتعاد   Predictionالطواريء، والباء الثالثة هي التنبؤ      

عن الروتين القاتل ومالحظة مايجري ومحاولة تغيير بعض        

األشياء النمطيـة باسـتمرار حتـى يمكـن هـدم تنبـؤات             

 والبـاء الرابعـة هـي الممارسـة         ،المتلصصين بتحركاتك 

Practice    لتدريب والتعاون مع المرؤوسين في      وهي نوع من ا

 فـالجميع أثنـاء     ،تنفيذ خطط الطوارىء ومواجهة األزمات    

العمليات اإلرهابية معرض للخطر والبد أن يكون مسـتعداً         

 .لمواجهته بالتدريب والممارسة
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  LLaaiisssseezz  FFaaiirree  ))سياسةسياسة((الباب المفتوح الباب المفتوح 

سياسة الباب المفتوح سياسة دعا إليهـا االقتصـادي آدم          

 وهـي دعـوة     )م١٧٧٦ثروات األمم سنة    (في كتابه   سميث  

 .للتجارة الحرة كأساس لالقتصاديات الكالسيكية

  PPaatteennttssبراءات اختراع براءات اختراع 

 أقرتها اتفاقية حمايـة     )ستة حقوق (وهي واحدة من حقوق     

 وهــي تخــتص بجميــع االختراعــات ،الملكيــة الفكريــة

 .واالكتشافات في مختلف العلوم

  BBaarreeccoonnالباريكون الباريكون 

 نادى به االشـتراكي االقتصـادي ميشـبل         هو مصطلح 

 Participatory ويعنى أهمية اقتصاديات المشـاركة  ،إلبرت

Economics            حيث أن المصطلح مركـب مـن شـقي هـذه 

  . وهو تعبير عن اشتراكية السوق،االقتصاديات

  PPaassttiicchheeالباستيش الباستيش 

وهو مصطلح يعنى المحاكاة بقصد السخرية حيث يكـون         

 .منسوخة عن أخرىما نحصل عليه هو نسخة 
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  BBaannttuussالبانتو البانتو 
هم األفارقة السود وهو مصطلح مسـتخدم فـي جنـوب           

 .أفريقيا ليميز األفارقة السود عن األفريكانز أو البوير

  BBaannttuussttaannssالبانتوستانات البانتوستانات 

البانتوستانات هي أوطان السود في جنوب أفريقيا والتـي         

م في ظـل    ١٩٩٤أقيمت لفصلهم عن البيض ثم أدمجت عام        

 .تور الجديد الذي ألغى الفروق بين األجناسالدس

  SSuurrvveeyy  RReesseeaarrcchhالبحوث المسحية البحوث المسحية 

هي بحوث تعتد على استخدام عينة ممثلة أو عشـوائية أو    

 وتستهدف التعرف على آراء الجمهور فـي        ،طبقية للجمهور 

مسائل سياسية معينة تهم الجمهور وعقد مقارنات بين هـذه          

ان مختلف حول نفـس     اآلراء وآراء أخري للجماهير في مك     

  .المسائل

        ((AAxxiioonnss((بدهيات بدهيات 
و يتصل بها هنا في مجـال حقـوق اإلنسـان اإلشـارة             

بالمصطلح نفسه إلي جملة الحقوق التي يتعين كفالتها لإلنسان         

علي أنها بدهيات أو يقينيات أو مسلمات ال تحتاج إلي برهنة           



 -٩٦-

أدلية  و   ، تتسم بوضوحها المباشر   ة ألنها مثل البديهي   ،أو إثبات 

 .مبدأها و عمومية قاعدتها

  PPaatteennttssبراءات اختراع براءات اختراع 
هي الرخص التي يحصل عليها المخترع أو المكتشف أو         

 وله  ،المبتكر الذي استطاع أن يضيف جديداً في مجال انتاجه        

ضمانات عالمية حالياً في عصر العولمة لحمايـة اختراعـه          

ت دوليا في حقوق الملكية الفكرية التـي تضـمنتها اتفاقيـا          

 Trade ويضاف إلى تلك البراءات العالمات التجارية ،الجات

Marksالتي تكون لها نفس الحماية و. 

    BBoouurrggeeooiissiiffiiccaattiioonnالبرجزة البرجزة 
 Embourgeoisementأنظر التبرجز / 

هي نقل األسلوب البرجوازي في التنمية إلى العالم الثالث         

يث في   بقصد تحقيق التحد   ،أو العالم الجديد أو العالم المتخلف     

 .هذه المجتمعات على النموذج البرجوازي الرأسمالي

  PPrraaggmmaattiissmmالبرجماتية البرجماتية 

هي مدرسة أثرت تأثيراً كبيراً في الدراسـات السياسـية          

وهي تمثل محاولـة لتجنـب الدراسـات الفقهيـة          ،األمريكية
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والشكلية والنظامية التي تركز على العوامل الخارجيـة فـي          

قعية السياسية من خالل الربط     الحياة السياسية،وهي تدعو للوا   

 .بين األفكار النفعية والنظريات الفلسفية

    BBoouurrggeeooiissiieeالبرجوازية البرجوازية 
 وتضـم   ،وهي الطبقة الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية     

أولئك الذين يملكون وسـائل اإلنتـاج والتوزيـع والتبـادل           

Production,Distribution&  Exchange. 

  PPeerreessttrrooiikkaaالبرسترويكا البرسترويكا 

في االتحـاد السـوفيتي     (ملية إعادة الهيكلة والبناء     هي ع 

 التي تبناهـا فـي الثمانينـات الـرئيس السـوفيتي            )السابق

 وهي تعني محاولة    ،م١٩٨٦ وبالتحديد في عام     ،جورباتشوف

إدخال إصالحات اقتصادية وإصالحات سياسية واسعة فـي        

 أهمها االهتمام بالحرية وحقـوق اإلنسـان        ،االتحاد السوفيتي 

وهو مـا عجـل      ،ي النظام الحر في السوق االقتصادية     وتبن

  .م١٩٩١بنهاية االتحاد السوفيتي وتفككه عام 
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  برنامج األمم المتحدة للبيئةبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  UUNNEEPP  ((UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrooggrraammmmee))    

 أنشـيء   ،وهو برنامج تابع للجمعية العامة لألمم المتحدة      

نسان الذي عقد في    كنتيجة لمؤتمر األمم المتحدة حول بيئة اإل      

 ومقر البرنامج الرئيسي في نيروبي      ،م١٩٧٢استوكهولم عام   

 Global ويقوم بمراقبة البيئـة األرضـية   ،العاصمة الكينية

Environmental Monitoring System،   وهي عبـارة عـن 

شبكة أرضية دولية تتكون من ثالثة عناصـر هـي شـبكة            

لكترونيـة  الرصد البيئـي وإدارة مرجعيـة بالحاسـبات اإل        

Infoterra       وسـاهم   ، والسجل الـدولي للكيماويـات السـامة 

ورأس البرنـامج   ،البرنامج في االهتمام الدولي بقضايا البيئة     

لفترة طويلة في الثمانينات مـن القـرن العشـرين العـالم            

 .المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة

  برنامج األمم المتحدة للتنميةبرنامج األمم المتحدة للتنمية
    UUNNDDPP  ((UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammee))  

م عـن طريـق دمـج       ١٩٦٥تم إنشاء هذا البرنامج عام      

 البرنامج الموسع للمعونة 
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 ويعتبر هذا البرنامج أضـخم      ،الفنية مع الصندوق الخاص   

 ،برنامج لتقديم المعونة متعددة األطراف إلى الـدول الناميـة         

ويعتبر أحد الفروع الثانوية المستقلة للمجلـس االقتصـادي         

 عضوا تختـارهم    ٤٨ديره مجلس إدارة من      وي ،واالجتماعي

 وال يمول المشروعات بالكامل     ،الدول األعضاء في المجلس   

وإنما تساهم الدول النامية بجزء في إقامة المشروعات علـى          

 .أرضها

برنامج األمم المتحدة للمساعدة الفنية فـي مجـال         برنامج األمم المتحدة للمساعدة الفنية فـي مجـال         
  حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان

UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoorr  TTeecchhnniiccaall  AAiidd  PPrrooggrraammee  IInn  

HHuummaann  RRiigghhtt  FFiieelldd      
أنشئ هذا البرنامج بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمـم         

 ، م و يهدف إلي مساعدة الدول      ١٩٥٥ لعام   ٩٢٦المتحدة رقم   

 في بناء و تقوية الهياكل الوطنية ذات التأثير         ،بناء علي طلبها  

المباشر علي مراعاة حقوق اإلنسان و المحافظة علي سـيادة          

 .القانون
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  ة الدولية ة الدولية برنامج التربيبرنامج التربي
((GGlloobbaall  EEdduuccaattiioonn  IInnssttrruuccttiioonn))  

 فـي مفهومهـا السياسـي و        –تتجه ظـاهرة العولمـة      

 إلي تقريب وجهات نظر كل دول       –االقتصادي و االجتماعي    

 و قد ظهر مفهوم التربية الدوليـة        ، كل دولة علي حدة    ،العالم

 و يركـز    ،في أواخر العقدين األخيرين من القرن المنصـرم       

متمثلة في الحقوق كرافد    (راسة القيم اإلنسانية    البرنامج علي د  

 و دراسة القضايا    ، و دراسة النظم الدولية    ،)أساسي لهذه القيم  

 كما أنه يحتـوي     ،و المشكالت الدولية و دراسة تاريخ الدول      

 Education For(علي التربية من أجل الحقـوق اإلنسـانية   

Human Rights( و التربية من أجل البيئة )Education For 

Environment( التربية من أجل السالم كذلك  و)Educstion 

For Peace(،    وأيضاَ كيفية مواجهـة مشـكالت التحيـز و 

  .العنصرية و التسامح

  PPrrootteessttaannttالبروتستانت البروتستانت 
 ،حركة دينية نشأت نتيجة الحركة اإلصالحية لمارتن لوثر       

ويطلق االسم بمعناه الواسع على الذين ال ينتمـون للكنيسـة           

 وهي عقيـدة    ،الكاثوليكية الرومانية أو إلى أي كنيسة شرقية      
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مسيحية متحررة في األمور الدينية والدنيوية وفي التسـامح         

 ،الديني وإعطاء الفرد حرية التقدير والحكم علـى األمـور         

وعصب البروتستانتينية مسئولية الفرد تجاه اهللا وحده ولـيس         

عمـة اإللهيـة     وأن الخالص يتم عن طريق الن      ،تجاه الكنيسة 

 .فقط

  TThhee  GGeenneevvaa  PPrroottooccoollبروتوكول جنيف بروتوكول جنيف 

م لفـض   ١٩٢٤وضعته الجمعية العامة لعصبة األمم عام       

 ولقد حرم هذا البروتوكول حرب      ،المنازعات بالطرق السلمية  

 وأقام تنظيماً خاصاً لتسـوية      ،العدوان واعتبرها جريمة دولية   

 السلمية  المنازعات بين الدول األعضاء في المنظمة بالطرق      

فألزم هذه الدول بقبول اختصاص المحكمة الدائمـة للعـدل          

 .الدولي لتسوية بعض المنازعات

  PPrroolleettaarriiaattالبروليتاريا البروليتاريا 
البروليتاريا هي الطبقة العمالية المنتجة التي التملك نصيباً        

من الثروة وال تتمتع بأي ضمانات في الحياة وتعـاني مـن            

لها والتي تعمل في االنتـاج  الفقر نتيجة االستغالل الرأسمالي   

 وفي النظريـة الماركسـية يجـب أن         ،الصناعي والزراعي 
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يملكون ويحكمون أيضاً ألنهم أصـحاب القـوة والمصـلحة          

 .الحقيقية للبالد

  EElleeccttrroonniicc  MMaaiillالبريد االلكتروني البريد االلكتروني 
هو مصطلح وصفي يدل على تنامي القدرة علـى تبـادل           

جهـزة الحاسـب    المعلومات بكل أنواعها إليكترونياً عبـر أ      

 وكل فرد له عنوانه االليكتروني الخـاص        ،المرتبطة بشبكات 

الذي يمكنه استقبال الرسائل والمعلومات المختلفة وإرسـال        

 وهو مـن أسـس الحريـة الشخصـية          ،مايريد عبر موقعه  

 .للمواطن في الوقت الراهن في كل بالد الدنيا 

  UUnneemmppllooyymmeennttالبطالة البطالة 

البطالة هي التوقف عن العمل أو عدم ممارسـة العمـل           

أصالً لظروف الركود أو الكساد بصرف النظر عن القدرة أو          

 ولكن التحديد الدقيق لمفهوم البطالـة       ،عدم القدرة على العمل   

البد أن يكون صاحبها عاطالً عن العمل وأن يكـون قـادراً            

جر السـائد   عليه وأن يبحث عن فرصة العمل في مستوى األ        

 Cyclical ولها أنوع عديدة منها البطالة الدوريـة  ،فال يجدها

Unemp.          التي تكون في أوقات محددة في السنة ويسـمونها 

 .Frictional Unemp والبطالة االحتكاكيـة  ،البطالة الموسمية
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وهي التي تحدث بسبب التنقالت المسـتمرة للعـاملين بـين           

 Structural الهيكليـة   والبطالـة ،المناطق والمهن المختلفـة 

Unemp.            وهي التي تصيب جانباً من قـوة العمـل بسـبب 

 والبطالة المقنعة   ،تغييرات هيكلية تحدث في االقتصاد القومي     

Disguised Unemp. وهي الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير 

 وهناك البطالـة    ،من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل      

تي يتعطل فيهـا العامـل بمحـض         ال Voluntaryاالختيارية  

 وهي الحالـة التـي      Involuntary والبطالة اإلجبارية    ،إرادته

يتعطل فيها العامل عن العمل بشكل جبري بسبب التسريح أو          

 .إغالق المصنع أو خط االنتاج وغير ذلك من األسباب

  بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربيةبعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية
  MMIINNUURRSSOO  

 ٢٧ فـي    ٦٥٨قاً لقرار مجلس األمن     وهي بعثة مشكلة طب   

 مراقـب عسـكري     ١٥٠٠م وتضم أكثر مـن      ١٩٩٠يونيو  

 مراقب مدني لإلشراف علـى      ١٠٠٠ رجل بوليس و   ٣٠٠٠و

 ووافقـت   ،استفتاء الشعب الصحراوي على تقرير مصـيره      

 ولكن لم يتم االسـتفتاء      ،عليها المغرب ومنظمة البوليساريو   

لصحراوي وقـوائم   حتى اآلن للخالفات الحادة على تعريف ا      
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الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في اإلدالء بأصواتهم فـي          

 .هذا االستفتاء لتقرير المصير

  EEtthhiiccaall  DDiimmeennssiioonnالبعد األخالقي البعد األخالقي 
 ،هو أحد جوانب اهتمامات علمـي االجتمـاع والسياسـة    

 وكذلك  ،بمعنى أنها تهتم بما يجب تماماً كما تهتم بما هو كائن          

 .نهائي للنشاط السياسي اجتماعياتحديد إطار الهدف ال

  TThhiirrdd  DDiimmeennssiioonn  OOff  PPoowweerrالبعد الثالث للقوة البعد الثالث للقوة 

م لتوضـيح أن    ١٩٧٤وهو مصطلح أطلقه لـوك عـام        

 .Controlصناعة القرار هي البعد الثالث لقوة باعتباره سلطة 

  BBaallkkaanniissaattiioonnالبلقنة البلقنة 

أي تمزيق المنطقة وتحويلها إلى دولة أقزام يضم كل منها          

 ويرمز المصطلح إلى اضـطرابات      ...من السكان عدد قليل   

  كما حدث في دول منطقـة        ...الشعوب والسير نحو الحرب   

 مما يعنى ضعفها    ،البلقان عقب انتهاء الحرب العالمية األولى     

الشديد بما حدث ويحدث  فيهـا مـن اضـطراب األحـوال             

السياسية وقيام انتفاضات وثورات في منطقة مـن المنـاطق          

الدوليـة وانتشـار الحـروب والصـدامات        وسوء العالقات   

 وكانت هذه السياسة للمسـتعمر وللـدول الغربيـة          ،المختلفة
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تحاول أن تنفذها في قارة أفريقيا وتحاول بلقنتها ولكنها لـم           

 .تفلح

  SSttrruuccttuurreeبناء بناء 
مصطلح يشير إلى اإلطار األساسي أو الشكل الخـارجي         

ية بنـاء    فمهمة الباحث األساس   ،ألي بنية طبيعية أو صناعية    

 . وهذا هو جوهر البنائية،وتركيب العمل وليس اكتشافه فقط

  NNaattiioonnaall--BBuuiillddiinnggبناء األمة بناء األمة 
بناء األمة في الدول الجديدة أساسه خلق إحسـاس عـام           

بالهوية القومية، وشعور غالبية األفـراد باالنتمـاء لألمـة          

 .وللنظام السياسي القومي

  SSttaattee--BBuuiillddiinnggبناء الدولة بناء الدولة 
لدولة وإقامة أسسها السياسـية واالجتماعيـة       عملية بناء ا  

هي عملية إقامة المؤسسـات      ،واالقتصادية وهياكلها المختلفة  

 وأسـاس   ،والهياكل السياسية للدولة وأدائها لوظائفها بفاعلية     

نجاح عملية بناء الدولة يكمن في توسـيع نطـاق مزاولـة            

 الحقوق وأداء الواجبات العامة وطرح النظرة المحلية الضيقة       

 .جانباً
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  بناء السلم بعد انتهاء الصراعات بناء السلم بعد انتهاء الصراعات 
PPoosstt  CCoonnfflliicctt  PPeeaaccee  BBuuiillddiinngg  

سياسي بناء السلم بعد انتهاء الصراعات الدولية مصطلح        

يقصد به مجموعة مـن اإلجـراءات        و ،واستراتيجي حديث 

والترتيبات التي يتعين على األمم المتحدة أن تقوم بها لـدعم           

 وضمان عدم النكـوص أو      الجهود الرامية إلى تثبيت التسوية    

 ،االرتداد بعد انتهاء الصراعات المسلحة أو األزمات الدولية       

فهو بنية جديدة ينبغي أن ينظر إليـه كنظيـر للدبلوماسـية            

 .الوقائية التي تسعى لتفادي انهيار الظروف السلمية

  SSuuppeerrssttrruuccttuurreeالبناء الفوقي البناء الفوقي 

مصطلح يطلق على المثقفـين كصـفوة اجتماعيـة فـي           

 حيث يصفهم  المحللون السياسيون بأنهم       ،عات المختلفة المجتم

ليسوا في الواقع طبقة بل نتـاج البنـاء الفـوقي لألوضـاع             

االجتماعية ولكنهم يمثلون الطبقة العاملة على الرغم مـن أن          

 .جذورهم تؤهلهم ليكونوا قوة مستقلة

  PPeenniittoossبنتيوس بنتيوس 

هو أسلوب جديد انتهجته إيطاليا ونجحت من خالله فـي          

ر شوكة المنظمة اإلرهابية األلوية الحمراء وغيرها مـن         كس
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 وهو أسلوب يسـمى أسـلوب مكافئـة         ،الجماعات اإلرهابية 

اإلرهابيين الذين تعاونوا مع السلطات بعد القبض عليهم وذلك         

 وهـو   ،بمعاملتهم معاملة حسنة وتخفيف العقوبـات علـيهم       

 .أسلوب إغراء وغواية اإلرهابيين

  ))CCoonnssttiittuuttiioonn((تركيب تركيب / / بنية بنية 
 و مجموعـة هـذه المكونـات و         ءو تعني مكونات الشي   

 و العالقات التـي     ،صفاتها من حيث ارتباطها بعضها ببعض     

 : و منهـا   ،تنجم عن كونها في بنية واحدة أو تركيب واحـد         

 .البنية السطحية و البنية العميقة

  SSttrruuccttuurraalliissmmالهيكلية الهيكلية //البنيويةالبنيوية
يـاً تميـزت    هي حركة فكرية متكاملة سياسـياً واجتماع      

بالبحث عن األبنية العميقـة للظـواهر االجتماعيـة التـي           

تدرسها،واكتشاف تلك األبنية مع أو من األبنية السطحية لتك         

 .الظواهر

  PPooggrroommee  ))السخط ضد اليهودالسخط ضد اليهود((بوجرومبوجروم

البوجروم أو السخط ضد اليهود يعني النظام الموجه ضد         

ـ           ،ماليهود في أحيائهم إلبراز كراهية الشعب والحكومـة له

وانتشر البوجروم في جنوب روسـيا وفـي أغلـب الـدول            
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 واتسم بقتل اليهود بطريقة معينة في ألمانيا وبولندا         ،األوربية

 .وغيرها

  BBoouurrsseeالبورصة البورصة 

 ،هي سوق األوراق المالية في العواصم الرأسمالية الكبرى       

وهي مكان المضاربة علـى أوراق ماليـة مثـل األسـهم            

 وكـذلك هنـاك     ،طا وصعوداً والسندات وتحديد أسعارها هبو   

بورصات لتحديد أسعار مختلف السلع العالمية كالقطن والبن        

 فهي مكـان التقـاء      ،والبترول والمعادن والدواجن وخالفها   

 .البائع والمشتري في كل مكان وزمان

  BBuunnddeessttaaggالبوندستاج البوندستاج 

 ويتم انتخابه عن طريـق القـوائم      ،وهو البرلمان األلماني  

مثل فيه أال األحزاب التي تحصل علـى        االنتخابية بحيث ال ي   

من أصوات المقترعين وذلـك للحيلولـة دون        % ٥أكثر من   

 فـي  Neo-Nazi Partiesتمثيل األحزاب النازيـة الجديـدة   

  .البرلمان

  BBoohheemmiiaannالبوهيمية البوهيمية 

هو لفظ يطلق على نوع من الشخصية التي تنطوي علـى           

اتجاهات غير مستقرة وغير مترابطة بحيث تجعـل الفـرد          
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 وقد تكشف الشخصيات البوهيمية     ،خاضعاً لمؤثرات متنوعة  

عن قدرتها الفائقة على التوافق غير أن هذا التوافق دائما مـا       

 .يكون توافقاً

  CCoommmmuunniiqquueeبيان أو بالغ رسمي بيان أو بالغ رسمي 

وهو اإليضاح الصادر عن الحكومـة أو أحـد ممثليهـا           

الرسميين والذي يتضمن معلومات جديدة أو رؤية الحكومـة         

من حدث معين أو شرحها لقضية معينة أو إعالنـاً          وموقفها  

لنتائج مباحثات رسمية مع وفد أجنبي أو كشف النقاب عـن           

موضوع معين أو إعالن لنتائج حرب عسكرية بصفة رسمية         

 .ويسمى بيان عسكري أو حربي

  البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالمالبيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم
  UUnniivveerrssaall  MMaanniiffeessttaattiioonn  AAbboouutt  IIssllaamm  &&  HHuummaann  RRiigghhttss  

 ١٩أصدر المجلس اإلسالمي العالمي في بـاريس فـي          

  م البيان ١٩٨١سبتمبر 

العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم و الذي يتكون من          

 الحقوق الجماعية و    :ديباجة و ثالث و عشرين بندا و يتناول       

الحقوق الفردية بما فيها كافة الحقوق التي شـرعها اهللا عـز            

 .وجل
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  BBuurreeaauuccrraaccyyبيروقراطية بيروقراطية 

هي التنظيم الرسمي للسلطة وتقسيم العمل اإلداري وظيفياً        

بين مستويات مختلفة واألوامر الرسمية التي تصدر لتنظـيم         

 والتنظيم البيروقراطي ماهو إال عملية ترشيد       ،العمل اإلداري 

 وقد يدل على األداة الحكوميـة أو التنظـيم          ،العمل اإلداري 

ه يـدل علـى سـيطرة        وفي أسوأ معاني   ،اإلداري الحكومي 

الموظفين دون مباالة بمصـالح الجمـاهير ودون مسـئولية          

 .أمامهم

  FFooccuuss  OOff  GGrroouupp  AAccttiivviittyyبؤرة نشاط الجماعة بؤرة نشاط الجماعة 

وهي حالة االستنفار الذي تجتـاح جماعـات المصـالح          

للضغط على صانعي القرارات مـن أجـل تمريـر قـرار            

 ومن أهم   ،لصالحهم أو إضفاء عدم الشرعية على قرار معين       

روط وصول الجماعات لنقطة البؤرة هـو شـرعية هـذه           ش

الجماعات وطبيعة مطالبها ومرحلة القرار المطعـون فيـه         

 .وطبيعة العملية السياسية ذاتها

  BBuussiinneessssبيزنس بيزنس 
 حيـث اسـتخدمت     ،وهو من المفاهيم األمريكية الجديـدة     

هوليود لغزو العالم بمفاهيم األعمال والمصالح  ومن خـالل          



 -١١١-

ل للغة اإلنجليزية في فرض األسلوب والحياة       االستغالل األمث 

 .األمريكية على العالم المعاصر

  EEnnvviirroonnmmeennttالبيئة البيئة 

البيئة هي المكان الذي يعيش فيه اإلنسان وتتكون من التربة          

 ويقصد  ، أي هي محيط اإلنسان الحيوى     ،والماء والهواء والبشر  

يش فيها  بها عادة في العلوم االجتماعية األنظمة المختلفة التي يع        

اإلنسان مثل النظام االجتماعي والنظام االقتصادي ونظام القيم        

 أي أنها   ،وشبكة التفاعالت في مختلف جوانب البيئة االجتماعية      

الجزء من المحيط االجتماعي والثقافي والمادي الموجود خارج        

 .النظام السياسي المعين

  بيئة السياسة األمريكيةبيئة السياسة األمريكية
  CCoonntteexxtt  OOff  AAmmeerriiccaann  PPoolliittiiccss  

هي بيئة من نوع خاص نتيجة االتسـاع والتنـوع الـذي     

تتضمنه الواليات األمريكية واالختالفات الكبيرة بين مواطني       

 ومن عجائب   ،الواليات الجنوبية والغربية والشرقية والشمالية    

هذه البيئة السياسية أنهـا أباحـت دخـول واليـات تبـيح             

 تبيحـه   الFree State وواليات حرة  Slave Stateاالسترقاق

 .في االتحاد حتى تتوازن القوى داخل الكونجرس
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  ))  ((  
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  حرف التاءحرف التاء
  CCuullppaabbiilliittyyتأثيم تأثيم 

 وفـي   ،هو حكم باإلدانة على فعل تاريخ وخيم العواقـب        

الغالب تكون اإلدانة ألكثر من واحد ألن اإلدانة الفردية قـد           

 .تدل على تسرع في الحكم

  HHiissttoorryyالتاريخ التاريخ 
الهو قصة الحوادث الماضية مع إرجاعها      التاريخ ما هو إ   

إلى أسبابها وربطها بنتائجها من جهة وربط بعضها بالبعض         

 فهـو المعمـل    ، والتاريخ ينتهي عند اللحظة الحاليـة      ،اآلخر

 ، وللعلوم االجتماعية كلهـا    ،الطبيعي لتجارب الدول المختلفة   

ولذلك نهتم بالتاريخ اهتماماً خاصـاً فـي عصـر العولمـة            

ة من المعطيات التاريخيـة فـي تفسـير األحـداث           لالستفاد

 .المعاصرة وتقويمها

  SSppeecciiffiicc  SSuuppppoorrttالتأييد الخاص التأييد الخاص 
هو التأييد الذي يحصل عليه النظام مقابل ما يقدمـه مـن            

 .منافع خاصة ألعضائه
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  PPaarrttiicciippaattiioonnالتأييد والرضا الشعبي التأييد والرضا الشعبي 
 أي أن   ،هو مشاركة دون التأييد الكامل أو الرفض المطلق       

 .ث من الحاكم يعنى المجتمع أو االهتمام الظاهر بهما يحد

  DDiiffffuussee  SSuuppppoorrttالتأييد العام التأييد العام 
نتاج عملية التنشئة السياسية والتي تؤكـد علـى معـاني           

 ويعتمـد عليهـا     ،الوطنية والوالء للقيادة والدستور والدولـة     

 .النظام في مباشرة التوزيع السلطوي للقيم

  NNaattiioonnaalliizzaattiioonnالـتأميم الـتأميم 

 المنشآت االقتصادية بقوة القانون إلى سـيطرة        وهو إعادة 

الدولة وإدارتها، أي تحويـل الملكيـة الخاصـة للمصـانع           

 ،والمنشآت إلى ملكية عامة للدولة بموجب قانون خاص بذلك        

بحيث تستولى الدولة علـى األمـالك والمنشـآت الخاصـة           

بتعويض رمزي بحيث تصبح ملكاً عاماً لها تديره لمصـلحة          

 .الشعب كله

  UUnneemmppllooyymmeenntt  IInnssuurraanncceeتأمين ضد البطالة تأمين ضد البطالة الال

هو تأمين منتشر في الدول الرأسـمالية يـتمكن العامـل           

بمقتضاه أن يحصل على أجره أو نسبة عالية منه في حالـة            
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 باإلضافة إلى حصـول العامـل       ،تسريحه من الخدمة كإعانة   

على بعض المميزات اإلضافية من خدمات صحية وبونـات         

 مما قد يساعد على زيـادة       ، األطفال الطعام الرخيص وإعانة  

، وهو من الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة         حجم البطالة 

 .للمواطن

    SSttaattee  CCoonnffeerrrraallتبادل اآلراء تبادل اآلراء 
 Consultationتشاور  أنظر 

 والبد من   ،من أهم وظائف اإلعالم في المجتمع المعاصر      

 مـن   ،توافر وسائل للتشاور وتبادل اآلراء واألفكار والقضايا      

 . إضفاء الشرعية على أوضاع المجتمعأجل

  EEmmbboouurrggeeooiisseemmeennttالتبرجز التبرجز 

التبرجز قضية عالمية تقوم بتشبيه سلوك الدول المتخلفـة         

بسلوك الطبقة العاملة في المجتمع الصناعي الرأسمالي التـي         

تسعى إلى اكتسـاب رمـوز المكانـة االجتماعيـة للطبقـة            

 .البرجوازية
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  DDeeppeennddaanncceeالتبعية التبعية 

يقصد منه أن تكون دولة تابعـة لدولـة أو          وهو مصطلح   

 دول أخري بسبب اعتمادها 

التجاري عليها مما يؤثر علـى اتجاهاتهـا االقتصـادية          

 أي االعتماد على الخارج سواء في التجـارة أو          ،والسياسية

 ولذلك  ،التصدير مما يفرض على الدولة عالقات غير متكافئة       

 Self على النفس فالدول تحاول التخلص من التبعية باالعتماد

Reliance      وكذلك بزيادة االعتماد المتبادل Interdependance 

 .مع الدول األخري على أساس من المصلحة المشتركة

  PPoolliittiiccaall  SSuucccceessssiioonnالتتابع السياسي التتابع السياسي 

 مصطلح انتشر في المجتمعات التقليديـة       السياسيالتتابع  

خـب   أن الن  : ويعني هذا المصطلح   ،منذ أوائل القرن العشرين   

 سواء أكانت   ،والصفوات التي تمثل معتقدات وخلفيات متباينة     

 وكـذلك يعنـي اآلراء      ،دينية أو أثنية أو قبلية أو أيدلوجيـة       

المختلفة حول المرغوبية ومستوي التطور الصـناعي كلهـا         

 .عوامل تتتابع وتتداخل في إحداث اإليقاع السياسي للدولة
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  FFaaiirr  TTrraaddeeالتجارة العادلة التجارة العادلة 

ادلة تمثل مهوماً نسبياً يعبر عن وجود نوع من         التجارة الع 

التكافؤ في الفرص فيما بين الدول بعضها وبعض في مجـال           

 وتسهم التجـارة    ،التجارة وتحقيق المكاسب وتحمل الخسائر    

 وهـي إحـدى     ،العادلة في زيادة معدالت النمو االقتصـادي      

 .الحقوق في النظام العالمي للتجارة الحرة

  CCoolllleeccttiivviittiieessالتجمعات التجمعات 
 وهي تعين المواقـف     ،هي أحد عناصر البناء االجتماعي    

التنظيمية واألوضاع الملموسة التـي تتجسـد فيهـا القـيم           

 .والمعايير

  IInntteerreesstt  AAggggrreeggaattiioonnتجميع المصالح تجميع المصالح 
ويعني تنسيق وبلورة المطالب من خالل مقترحات محددة        

ترفع عن طريق األحزاب أو جماعات الضغط إلى صـانعي          

 .القرار

  RReeccrruuiittmmeenntt  PPoolliittiiccaallجنيد السياسي جنيد السياسي التالت
يقصد بالتجنيد إسناد أدوار سياسـية لألفـراد وإكسـابهم          

 .الخبرات والمهارات الالزمة لمزاولة هذه األدوار
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  MMooddeerrnniizzaattiioonnالتحديث التحديث 
يقصد به االنتقال من المجتمع القـديم التقليـدي         التحديث  

Traditional Societyأو ما  ، إلى مجتمع التكنولوجيا الحديثة

 كمـا أن  ،Modern Societyيطلق عليه المجتمـع الحـديث   

التحديث ليس مجرد القدرة على استخدام ما ينتجه اآلخـرون          

أي هي   ،Renewalوإنما هو قدرة المجتمع ككل على التجدد        

 ،التجديد في حياته دون انقطـاع حضـاري فـي تاريخـه           

ة والتحديث كمصطلح وكقيمة وكمفهوم هو عملية تعديل البيئ       

االجتماعية والرؤية المعرفية واألخالقية والبنائيـة للمجتمـع        

بحيث يصبح العقل هو مصدر المعرفـة ويصـاحبها نمـو           

الديمقراطية وانتشار التعليم وتزايد تكيف المرء مـع القـيم          

والمخترعات الجديدة وتعاظم دور اإلعالم ونزع القداسة عن        

 .األفراد والرموز

  SSllaavveess  LLiibbrreeaattiioonn  تحرير العبيدتحرير العبيد

تحرير العبيد كان حلماً للبشرية منذ القدم ولكنه لم يتحقق          

إال في منتصف القرن العشرين ألنهم كانوا يمثلون ثـروات          

كان تحرير العبيد و منحهم حـريتهم        و ،هائلة وتجارة رائجة  

خطوة إنسانية عالمية هامة جاءت فـي اإلعـالن العـالمي           
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ألمم المتحدة فـي    لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة ل      

 جاءت المادة األولي لتعلن في      ، م ١٩٤٨العاشر من ديسمبر    

يولد جميع الناس أحـرارا متسـاويين فـي     ( :عمومية شديدة 

الكرامة و الحقوق و قد وهبوا عقال و ضميرا و علـيهم أن             

 و جاءت المادة الرابعـة  ،)يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء   

اد أي شخص و يحظـر      ال يجوز استرقاق أو استعب    ( :لتقول

 و فـي هـذه      )االسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أوضـاعهما      

النصوص أول اعتراف رسمي بإلغاء العبودية مـن العـالم          

  .اإلنساني
  تحرير العبيد في اإلسالم من مصارف الزكاةتحرير العبيد في اإلسالم من مصارف الزكاة

““ZZaakkaatt””  
SSttrreeaammss  RRoollee  IInn  LLiibbeerraattiioonn  OOff  TThhee  SSaallvveess  IInn  

TThhee  IIssllaammiicc  CCoommmmuunniittyy  
 من مصارف الصدقات و بيت      دير العبي جعل اإلسالم تحر  

 و ذلك بواسطة تشريع دقيق لتحريـر        ،المال العام يقوم بذلك   

إنّما الصدقات  ( : قال تعالي في القرآن الكريم     ،العبيد و الرقيق  

للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فـي            

ة من  الرقاب و الغارمين و في سبيل اهللا و ابن السبيل فريض          
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 فاآليـة تعنـي     ، سورة التوبة  ٦٠ اآلية   )اهللا و اهللا عليم حكيم    

 و  ،الوجوب لحماية المسلم من الوقوع في هاوية االسـترقاق        

التكافل االجتماعي في سبيل حماية العامة مسلمين كـانوا أو          

 فكأن الزكاة و الصـدقات      ،غير مسلمين من الرق و العبودية     

  .العبوديةجعلها اهللا سياجا واقيا من الرق و 

  DDiissiinnffoorrmmaattiioonnتحريف المعلومات تحريف المعلومات 

تحريف المعلومات هي النشر على نطـاق واسـع عـن           

طريق مختلف وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية       

 وهي تعبـر عـن      ،لمعلومات زائفة بقصد خداع الرأي العام     

تسخير اإلعالم ألغراض الدولة بواسطة الدعايـة والحـرب         

 .ابراتالنفسية ألجهزة المخ

  CCaappaabbiilliittiieess  OOff  TThhee  SSyysstteemmتحسين قدرات النظام تحسين قدرات النظام 

 فهـدف كـل     ،هي هدف كل تحليل سياسي حسب النماذج      

حركة أو تحليل سياسي تحسين وإصـالح قـدرات النظـام           

 ،لتصبح أكثر فاعلية حسب رؤية النظام والعمـل السياسـي         

 .فالفاعلية مطلوبة لتحسين قدرات النظام السياسي
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  ))CCoonnttrrooll((التحكم التحكم 
يشير مصطلح التحكم في مجال الحقوق إلي وجود القدرة         

لدي القائم بعملية التحكم في توجيه قضية ما أو أمر ما مـن             

 ،أمور و شئون البشر إلي الوجهة التي تحقق صالح هذا القائم          

و التحكم يرتبط في الغالب بما يسبقه من عمليات وصـف و            

ئم بـالتحكم   و يركز القـا  ،فهم و بقدر ما يكون فيهما من دقة       

علي امتالك األسباب و العوامل التي تـؤدي إلـي حـدوث            

 ليستوي في ذلك االنعكاس اإليجابي للظاهرة       ،ظاهرة التحكم 

علي حياة األفراد ؛ أي التحكم بما يؤدي إلي رفاهية أو تقدم            

 أو االنعكاس السلبي للتحكم بمعني أن يـؤدي فـي           ،اإلنسان

 .النهاية إلي إحداث الضرر باإلنسان

  AArrbbiitteerraattiioonnالتحكيم التحكيم 

التحكيم هو طريقة لتسوية المنازعات الناشئة بين الـدول         

بواسطة شخصية عالمية لها وزنها ومقبولة من الطـرفين أو          

 ،بواسطة شخصيات محايدة رسمية أو دبلوماسية أو قضـائية        

أو بواسطة لجنـة مختلطـة تبحـث فـي الحـق والعـدل              

ق الطـرفين   واحترامهما، ويقتضي التحكـيم الـدولى اتفـا       

 وهناك تحكيم تجـاري فـي المنازعـات         ،المتنازعين عليه 
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 كالتحكيم  ،التجارية وتحكيم إداري وأنواع أخرى من التحكيم      

 .العرفي للبدو والقبائل وغير ذلك  من أشكال التحكيم

  تحليل اإلنماء الدوليتحليل اإلنماء الدولي
  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCuullttiivvaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  

يرتبط بالجـدل   هو نوع من التحليل السياسي والمجتمعي       

المتعلق باالستعمار الثقافي الغربي، مثلما يحدث عند تصدير        

البرامج الثقافية واإلعالمية التي تنقـل قيمـا وأيـدلوجيات          

وعادات وسلوكيات تحاول أن تنشيء المجتمعـات األخـري         

عليها وأن تؤثر في التنشئة المجتمعية لهذه المجتمعات لصالح         

د يؤدي ذلـك لصـراع بـين         وق ،الدولة المنتجة للبرمجيات  

 وتعتمد  ،االنتاج المستورد واالنتاج المحلي في البلدان المتلقية      

على نوع الجمهور ودرجة نموه وتطوره ومستويات اإلنماء        

  .وتغلغل القيم الذاتية للمجتمع في نفوس أبنائه

  DDiiffffeerreennttiiaall  AAnnaallyyssiissالتحليل التبايني التحليل التبايني 
واألمة والجماعة  وهو تحليل للتجمعات المحلية مثل الطبقة       

  .االجتماعية واألدوار المختلفة لكل منهما في الحياة السياسية
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    CCllaassss  AAnnaallyyssiissالتحليل الطبقي التحليل الطبقي 
 ،وهو منهج في تحليل المجتمع السياسـي واالجتمـاعي        

ويعني ببساطة النظر إلى الطبقات والصـراع فيمـا بينهمـا           

  .باعتبارها محور الوجود االجتماعي والسياسي

  SSyysstteemm  AAnnaallyyssiissلنسق لنسق تحليل اتحليل ا
هي طريقة تحليلية تنظر إلى العالقات السياسية بوصـفها         

نسقاً متكامالً من الوظائف واألدوار والبناءات فـي دراسـة          

 ويمثل أحد الطرق الرئيسية فـي دراسـة         ،األنظمة السياسية 

 .الحياة السياسية

  MMaaccrrooaannaallyyssiissتحليل واسع النطاق تحليل واسع النطاق 

 بالعالقة بـين التقـدم       ويعنى ،هو تحليل على نطاق شامل    

التكنولوجي وأشكال التنظيم االقتصـادي والمراقبـة التـي         

 .يمارسها على النظم السياسية

    EEmmbboouurrggeeooiisseemmeennttالتحول إلى البرجوازية التحول إلى البرجوازية 
 نظر البرجوازيةا/ 

مصطلح أعلن في أفريقيا للدعوة إلى االشتراكية خوفا من         

ـ          د تحول الشعوب واألمـم األفريقيـة إلـى البرجوازيـة بع
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 حيث أصبحت االشتراكية بالنسبة لألفارقة قانونـاً        ،استقاللها

أخالقيا يفرضونه على أنفسـهم والبـد لالنتقـال للمجتمـع           

 .االشتراكي تجنباً لمغريات التحول للبرجوازية

  تحول المجتمع التقليديتحول المجتمع التقليدي
  PPaassssiinngg  OOff  TTrraaddiittiioonnaall  SSoocciieettyy  

م  حيث قدم تصوره للقي    ،دراسة هامة للمؤلف دانيل ليرنر    

العلمانية المؤدية للتحديث السياسي واالجتماعي واالقتصادي      

مثل قيم االستغراق واالندماج والمشـاركة فـي العمليـات          

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتغير من حالة القيم التي        

تؤكد القبول السلبي للمرء في المجتمع إلى تلك القـيم التـي            

 .يةتدعو إلى الطموح والمشاركة اإليجاب

  CCoonnvveerrssiioonn  PPrroocceessssالتحويل التحويل 
وهي عملية تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية النظـام          

 فالمطالب تمر بعملية تحويـل طويلـة        ،التشريعية والتنفيذية 

 .داخل أبنية النظام قبل أن تخرج في شكل مخرجات

  DDiissppllaacciinngg  AAtttteennttiioonnتحويل االنتباه تحويل االنتباه 

اه الجماهير من   هو أسلوب لتغيير الرأي العام بتحويل انتب      

وقـد  ،الموضوع الذي يصادف معارضتها إلى موضوع آخر      
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 أو التشـويش  Distorion Messageيتضمن تحريف الرسالة 

 .الذي يحدث في عناصر الرسالة

  PPaarrttyy  BBiiaassالتحيز الحزبي التحيز الحزبي 

مصطلح يقصد بـه أن يسـود       إال  التحيز الحزبي ما هو     

ـ  ،االنتماء االحزبي على كافة االنتماءات األخرى      د يـتهم    وق

رؤساء الوزراء الحزبيين بهذا االتهام فـي أوائـل فتـرات           

 .استالمهم لمهامهم

  PPrreejjuuddiicceeالتحيز والتعصب التحيز والتعصب 

 نوع من االنحياز الفكـري أو الطبقـي         التحيز والتعصب 

تجاه مجموعة معينة من أفراد المجتمع السياسي  اتجاه لـدى           

فـي   وهو اتجاه انفعـالي   ،األغلبية تجاه األقليات في المجتمع    

 .الغالب

  EEtthhnnoocceennttrriissmmالتحيز العنصري التحيز العنصري 
 أي التفرقة بـين     ،هو أسلوب البارتهايد  التحيز العنصري   

البشر بسبب لونهم أو طبقتهم أو دينهم وعدم منح هذه الفئات           

 والتسلط من فئـة اجتماعيـة ضـد الفئـة           ،حقوقهم المختلفة 

 ، وقد يتم فصل الفئة المتحيز ضدها في منطقة معينة         ،األخرى

 .ئذ تسمى التفرقة العنصريةوعند
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  SSaalluuttiinngg  OOff  TThhee  FFllaaggتحية العلم تحية العلم 

 وتحقيق الهوية في    ،هي أهم صور االنتماء والوالء للوطن     

 ألن العلم رمز هام من رموز الوطن وتحيتـه          ،نفوس الشعب 

 ولذلك ،واجبة ودليل على االستعداد للتضحية والفداء من أجله       

 في الصباح في    تحرص المجتمعات المختلفة على تحية العلم     

المؤسسات التعليمية وفي المناسبات القومية المختلفة وأثنـاء        

 .الزيارات والمباريات والمنافسات

  التخطيط السياسي واإلعالميالتخطيط السياسي واإلعالمي
  PPoolliittiiccaall  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  PPllaannnniinngg  

وهي عملية مدروسة ومقررة مسبقاً بوضع خطط للتنميـة      

رتكـز   وي ،بواسطة الخبراء وتـوفير االعتمـادات لتنفيـذها       

التخطيط على المعلومات والبحوث التي تمهد الطريـق مـن          

 ،أجل الوصول لألهداف التي تتحدد علـى ضـوء الواقـع          

فالتخطيط هو المنهج أو االسـتراتيجية التـي تتبـع لبلـوغ            

 وتترجم الخطة العامة إلى برامج تنفيذيـة زمنيـة          ،األهداف

وقطاعية، والتخطيط السياسي واإلعالمي أساسـه مخاطبـة        

 .رأي العام وتحفيز المواطنين للمشاركة السياسيةال

  



 -١٢٧-

  FFrroomm  TThhee  RReeaarrالتدبير التدبير 

شرع اإلسالم عدة طرق لتحرير الرقاب و إنهاء العبيد و          

العبودية و الرق من علي وجه األرض من خالل عدة وسائل           

 أنت حر عن دبـر      : و ذلك إذا قال السيد لعبده      :منها التدبير 

 فعتقه حينئذ الزم بمجـرد      ،ا قاصدا بعد ادباره عن الدني     ،مني

 .وفاة سيده

  SSoocciiaall  SSttrraattiiffiiccaattiioonnالتدرج االجتماعي التدرج االجتماعي 
 ، مفهوم قد يطلق عليه البنـاء الطبقـي        التدرج االجتماعي 

 ويعبر عن الرقي والتنقل بين      ،هي األساس فيه  Classفالطبقة  

الطبقات في المجتمع حسب العمل واإلنتاج واإلنجـاز مـن          

 وكـل   ،الوسطى والنخبة الحاكمة  طبقة العمال وحتى الطبقة     

 .طبقة بها نسق متدرج

    ))MMoorraall  EEdduuccaattiioonn((تربية أخالقية تربية أخالقية 
و هي تربية عامة تستند إلي مجموعـة مبـادئ و مثـل             

أقرتها الديانات السماوية و السلوكيات و التقاليد و األعـراف          

 دون تضييق لطاقتها مـن      ،االجتماعية المتبعة و المعمول بها    

يث إنها تحتكم إلي المقبول العام لدي كل        بيئة إلي أخري ؛ ح    

 .فئات البشر من حيث التعامل مع الذات أو مع اآلخرين
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  ))PPrrooggrreessssiivvee  EEdduuccaattiioonn((تربية تقدمية تربية تقدمية 
 و منح البشـر     ،و هي حركة تدعو إلي ديمقراطية التعليم      

 مؤكدة أهمية النشاط    ،الحرية في اختيار التعليم الذي يناسبهم     

وجيههم نحو حاجـاتهم و احتياجـاتهم        و ت  ،الذاتي و االبتكار  

 .الحقيقية و توثيق الصلة بينهم و بين مجتمعهم

  ))IInntteerrnnaattiioonnaall  EEdduuccaattiioonn((التربية العالمية التربية العالمية 
 و تعتبـره    ،و هي تهتم بإعداد اإلنسان وفق رؤى عالمية       

 و  ،مواطنا في قرية كونية صغيرة أو مجتمع كبير هو العالم         

ات التربويـة الدوليـة و      تركز علي السياسات العالمية و األد     

 ، األنظمة العالمية  ، القيم و الثقافات العالمية    :تتحدد أهدافها في  

 . و التاريخ اإلنساني العالمي،و القضايا و المشكالت العالمية

  CCiivviiccssالتربية الوطنية التربية الوطنية 

 منـاهج دراسـية     التربية القومية أو الوطنية ما هـي إال       

العام والخـاص   إجبارية يدرسها جميع طالب مراحل التعليم       

 من أجل تنمية عوامل الـوالء واالنتمـاء للـوطن           ،والعالي

 مما يؤدي إلى تحمـس الطـالب        ،وغرسها في نفوس األبناء   

 ،وإدراكهم لحقوقهم وواجباتهم بناء علـى قواعـد الوطنيـة         

والروح التي تنبع من التربية الوطنية تنشيء التالميذ علـى          
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طن بنـاء عليهـا     مباديء وتعليم وتربية خاصة يفضل الموا     

  .مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة

  NNoommiinnaattiioonnالترشيح الترشيح 
وهي العملية التي من خاللها تتقـدم فئـة مـن الشـعب             

لالنتخابات العامة من أجل إقناع جمهور الناخبين باختيـارهم         

 وحسـب القـوانين     ،لتمثيلهم في المجالس النيابية المختلفـة     

وا بأنفسهم أو عن طريق      فقد يتقدم  ،االنتخابية في بلد المرشح   

 .األحزاب والقوائم

  CCooddiinnggالترميز الترميز 
وهي عملية وضع الرموز التي تمثل مفـاهيم أو دالالت          

معينة والتي يمكن االتصال عن طريقها أو فك الرموز عنـد           

 وتستخدم في المعلومات المتوافرة عن كبـار        ،مقتضى األمر 

 رجال الدولة وغيرهم من الشخصيات التي تعتبر من رمـوز         

 .الدولة

  RRuussssiiffiiccaattiioonnالترويسية الترويسية 

الترويسية هي سياسة فرض الروسية كلغة وكقـيم علـى          

 وذلك لصهر القوميات    ،جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق   

 ، عند البـاقين   Denationalizationالصغيرة وخفض القومية    
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وشهدت عملية الترويس مقاومة شديدة ولم تنجح خصوصـاً         

  .بعد وفاة ستالين

  TTRRIIPPSS  TTrraaddee  RReellaatteedd  AAssppeeccttss  OOffبس بس التـري التـري 

IInntteelleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhtt  
اتفاقية التريبس اختصار لالتفاقيـة الجوانـب التجاريـة         

 .. وهي إحدى اتفاقيات الجات،لحقوق الملكية الفكرية

  RRiiggiiddiittyyالتّزمت التّزمت 
التزمت مفهوم يشير إلى التقوقع في نماذج ثابتة صـعبة          

 ،والعادات الموروثة دون تغييـر     أو التمسك بالتقاليد     ،التغيير

 وهو يـؤدي    ،وأيضاً الدفاع القوي عن مبدأ معين دون تفكير       

 . ويصنف ضد حقوق اإلنسان،للعنصرية

  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmmالتسلط التسلط 
 أو  ،هو نوع من استخدام قوة السلطة بشكل فيـه مبالغـة          

 ٠بمعنى آخر هو سوء استخدام السلطة في حياتنا السياسية 
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  PPaattrriiaarrcchhyy  تسلط الرجالتسلط الرجال

يتناول هذا المصطلح وضع السلطة والسيطرة الذي يتمتع        

به الرجال بالنسبة للنسـاء وسـيطرة الرجـال علـى كـل             

 .المؤسسات االجتماعية من خالل أيدلوجيا سائدة بتفوقهم

  PPoolliittiiccaall  IInnddooxxiiccaattiioonnالتسميم السياسي التسميم السياسي 

ويقصد به حقن المجتمع بقيم جديدة دخيلة علـى التقاليـد           

 .ة بحيث تؤدي إلى تشتيت الحركة السياسيةالقومي

  PPoolliittiicckkiinnggالتسييس التسييس 

 أو  ،وهو عملية إلصاق السياسة بموضوعات غير سياسية      

تحويل موضوعات مختلفة إلى موضوعات سياسية، وتتم هذه        

 باسـتثمار األفـراد     ،العملية عبر الحدود الرسـمية للـدول      

ـ           ي لعالقاتهم القوية مع جهات خارجية لتحقيـق نفـوذ سياس

 ويطلق علي ذلك لفـظ السياسـة بـين المجتمعـات            ،داخلي

Transsocietal Politics، وكذلك البعد السياسي لنقابات العمل 

 .ومنظمات التجارة والرياضة والنقابات والنوادي وغيرها
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  CCoonnssuullttaattiioonnتشاور تشاور 
 ،اجتماعية هامـة  هو عملية سياسية    المشاورة أو التشاور    

نطاق واسع لالستفادة مـن     يقصد بها طرح الموضوع على      

 والشـورى مبـدأ     ،اآلراء والخبرات المتعددة في هذا المجال     

إسالمي أمرنا اهللا به لنتشاور مع أصحاب الرأي وأصـحاب          

 .الحل والعقد من أجل خدمة المجتمع

  IInnffoorrmmaattiioonn  DDiissttoorrttiioonnتشويه المعلومات تشويه المعلومات 

وهي حالة تحدث عند انتقال المعلومات بين األفراد إمـا          

 فإذا عملت مجموعة من األفراد فـي        ، أو الشعوريا  شعوريا

إحدى المنظمات على تحقيق أهداف خاصة غير تلـك التـي           

 أما التشويه الذي يحدث دون      ،وضعها المسئولون في المنظمة   

 فيرجع أساساً إلى اختالف المعاني لـدى        )ال شعورياً (قصد  

 حيث ينظر كل منهم إلى      ،األفراد وعدم تالقي وجهات النظر    

 .شياء أو الموضوعات من منطلق رؤيته الشخصيةاأل

  RReeiiffiiccaattiioonnالتشيؤ التشيؤ 

هي عملية تحول الصفات اإلنسانية إلـى أشـياء جامـدة           

واتخاذها لوجود مستقل واكتسابها لصـفات غامضـة غيـر          

 ، وهي أفكار تشكل نقداً أخالقيا قويا للنظام الرأسمالي        ،إنسانية
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ن تباع وتشـترى    يجعله نظاماً يحول البشر إلى أشياء يمكن أ       

 .مثل الزواج وغيره

  MMeennttaall  FFiilltteerraattiioonnالتصفية العقلية التصفية العقلية 

وهي طريقة تخضع لها كل الرسائل اإلعالمية ويستخدمها        

المرسل من أجل توصيل رسالة سياسية معينة فـي أذهـان           

 .المستقبلين وترسيخ قيم ومباديء معينة في األذهان

  DDeessiiggnnssالتصميمات التصميمات 

 أقرتها اتفاقية حمايـة     )وقستة حق (وهي واحدة من حقوق     

 وهي تختص باألشكال والتكوينات متضـمنة       ،الملكية الفكرية 

 .Integrated Circuits Designsتصميمات الدوائر المتكاملة 

  CCoolllleeccttiivvee  RReepprreesseennttaattiioonnssالتصورات الجماعية التصورات الجماعية 
وهي الرموز التي لها قيمة فكرية مشتركة ومعنى عاطفي         

 الرؤية الجماعيـة مـن      لدي جميع أعضاء الجماعة وتعكس    

خالل تاريخ الجماعةوتجاربها المشتركة خالل الزمن، وتعبر       

أيضاً عن المشاعر الجماعية واألفكار التي تزيد بها الجماعة         

 وتعتبر عامالً هاماً من عوامـل       ،من وحدتها وصفتها الفريدة   

 .تضامن المجتمع
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  VVoottiinnggتصويت تصويت 

ممثليـه  التصويت حق لكل مواطن أن يبدي رأيه الختيار         

في االنتخابات سواء أكانت برلمانية الختيار نواب الشعب أو         

 وتكون نتيجة التصويت اختيار الممثلين بدقة       ،محلية أو نقابية  

 ويعطى  ،ليعبروا عن إرادة الشعب في كافة المجالس المنتخبة       

 Absenceالمتخلفون عـن االنتخابـات شـهادات التغيـب     

Certificates، هو حجرة االقتـراع      الرسمي ومكان التصويت

Voting Booth. 

  PPrrooxxyy  VVoottiinnggالتصويت التفويضي التصويت التفويضي 

وهو تفويض شخص للتصويت بدال من آخر أو بدال مـن           

 وهو أسلوب غير قانوني ولكنه شائع في االنتخابـات          ،عائلته

 .الروسية

  WWeeiigghhtteedd  VVoottiinnggالتصويت المرجح التصويت المرجح 

وهو التصويت الذي يعطي لكل عضو وزن نسبي نظيـر          

 مثـل   ،في المنظمة أو بحسـب أسـهمه فيهـا        قوة مساهمته   

التصويت في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الذي يمنح          

كل دولة عضو وزناً يتناسب مع حجم إسـهامها فـي رأس            

 مما جعل السيطرة على عملية صنع القـرار فيهمـا           ،المال
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يؤول إلى الدول الغنية الرأسمالية الكبرى في ظـل غيـاب           

 .شيوعية عن االنضمام لهماالدول االشتراكية وال

  CCoorrppoorraattiissmmالتضامنية المركزية التضامنية المركزية 

مجرد وصف للعملية السياسية التـي      التضامنية المركزية   

 ولقد كان هذا    ،تعتمد على درجة الوحدة بين الدولة والمصالح      

المصطلح يعني أن تبقى الصناعة مملوكة للقطـاع الخـاص          

صـالح  ولكنها تخضع لسيطرة الدولة وتستخدم في خدمة الم       

 .القومية العليا

  ))DDeevviiaattiioonn((االنحراف االنحراف / / التطرف التطرف 
التطرف أو االنحراف هو وصف يستخدم للتعبيـر عـن          

خروج اإلنسان المتطرف أو المنحرف إلـي مـا يتجـاوز           

المألوف أو المتفق عليه أو المتعارف عليه ؛ أي أنه ابتعـاد            

 .عن سواء

  ))AAssppiirraattiioonn((التطلع التطلع 
نسان ؛ إذ يدفعه ذلـك      و هو حق من الحقوق المكفولة لإل      

الحق إلي امتالك الدافع أو الباعث علـي تحقيـق مسـتوي            

 .أفضل
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  EEppuurraattiioonnالتطهير السياسي التطهير السياسي 

ويعني التصرف الحاد بما يؤدي إلـى إزالـة المنـافس           

 وهذه اإلزالة أو اإلبعاد الجبري للخصـم ظـاهرة          ،السياسي

 وقـد تكـون     ،شيوعية وديكتاتورية تطبق على المعارضـة     

 وقد تكون بإصدار التشـريعات لفقـدان        ،لجسديةبالتصفية ا 

الخصوم الحقوق السياسية والمدنية ومصادرة آرائهم وكتبهم       

 .وممتلكاتهم

  CCooooppeerraattiioonnالتعاون التعاون 
وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         

 ويعني وجود هدف مشـترك يعمـل مـن أجلـه            ،السياسي

ام في األهـداف وأن      ويعني أيضاً وجود اتفاق ع     ،المواطنون

 ويتطلـب التعـاون     ،إنجازها لن يلحق خسارة بأي طـرف      

 .التنسيق والتشاور

  CCooooxxiisstteenncceeالتعايش التعايش 

 لمختلف  )تعايش سلمي (يقصد به حياة كل األمم في سالم        

 ويعنـي عـدم     ،النظم السياسية مع احتفاظ كل نظام بطابعه      

 وتعمل جميـع الـدول      ،تدخل دولة في شئون الدول األخرى     

 ،التعاون الدولي وتسهم في إبعاد شبح الحرب عن العالم        على  
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وهذ التعايش السلمي ضد مباديء العولمة والقريـة الكونيـة          

 .الصغيرة التي ال ينفصل فيها الداخل عن الخارج

  PPoolliittiiccaall  MMoobbiilliizzaattiioonnالتعبئة السياسية التعبئة السياسية 

هي عمليـة شـحذ طاقـات المجتمـع نحـو التحـول             

Transformation    ـ نظم االجتماعيـة بوسـائل      والتغيير في ال

 .ثورية متطورة

  IInntteerreesstt  AArrttiiccuullaattiioonnالتعبير عن المصالح التعبير عن المصالح 
يعني التعبير عن المطالب أياً     مفهوم التعبير عن المصالح     

 . من خالل الطريق الرسمي أو العنف،كانت

  PPlluurraalliissmmالتعددية التعددية 
هي النظرية التي تدور حولها الليبراليـة       النظرية التعددية   

وجود أكثر من حركة أو حزب سياسـي فـي           وهي   ،الحديثة

 ويتنافس الجميع من أجل الوصـول       ،النظام السياسي الواحد  

للسلطة، والتعددية تعني بأن كل كيان في الوجود يتكون مـن         

 والتعددية  ،أجزاء مستقلة ولكل جزء جوهره المتميز والخاص      

-Modern Nationهي أساس وجوهر الدولة القومية الحديثة 

State وجد بها برلمـان يعمـل بصـورة متماســكة          التي ي

 وبها أبنية اجتماعـــية  Cohernt & Consistentومستمرة 
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 ومواقـف  Socio-Economic Structuresواقتصادية معقـدة  

 بين الجماعات وتهدف Genuine Compromiseوسط حقيقية 

 & Equilibriumالتعددية أخيراً إلى خلق التوازن واالستقرار 

Stability. 

  KKnneeeeccaappppiinnggب ب تعذيتعذي

عملية التعذيب تتم بواسطة السـلطة األمنيـة للمجـرمين          

واإلرهابيين المقبوض عليهم وكذلك للمعتقلين مـن الساسـة         

وأعداء النظام وتتم بوسائل غير قانونية وتتنافى مع حقـوق          

 وتتم من أجل إجبارهؤالء على االعتراف بجرائمهم        ،اإلنسان

عـذيب بوسـائل تمـتهن       وتتم عملية الت   ،واإلشارة ألعوانهم 

الكرامة اإلنسانية مثل الكي بالنيران واللسـعات الكهربائيـة         

والعقاب البدني واالعتداء الجنسي والماء البارد في الشـتاء          

وعدم النوم واإلهانة اللفظيـة الخادشـة للكرامـة والتهديـد           

باالعتداء على الزوجة واألبناء واآلباء وخـالف ذلـك مـن        

 .أساليب
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            PPrreejjuuddiicceeالتعصب التعصب 
 .تحيز/ أنظر

  SSeeccttiioonnaalliissmmالتعصب اإلقليمي التعصب اإلقليمي 

هو تعبير في اللغة السياسية األمريكية يعرف باألقليمية أو         

 ويقصد بها أن السبب الجوهري للحـرب        ،التعصب األقليمي 

م لم يكن المسألة األخالقيـة      ١٨٦٥-١٨٦١األهلية األمريكية   

انية امتـداد  وإنما تكمن في إمكSlavery Per Seفي الرق ذاته 

العبودية إلى األقاليم الجديدة في الغـرب بعـد أن أصـبحت            

 .أعضاء في االتحاد األمريكي

  LLeeaarrnniinnggالتعلم التعلم 
هو مفهوم يعبر عن اكتساب مهارات أو معلومـات         التعلم  

 أي  ،لمؤسسات التعليمية الرسمية  في ا أو خبرات دون الدخول     

ة عـن    فهـو عبـار    ،دون االلتحاق بالتعليم النظامي الرسمي    

 فهو أسلوب من أساليب التلقـي       ،تراكم في الخبرات الحياتية   

 .عبر الحياة
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  EEdduuccaattiioonnالتعليم التعليم 

 فعـن   ،التعليم من أهم حقوق الطفل في الوقـت الـراهن         

طريقه يكتسب الطفل القيم والسـلوكيات والـوالء للـوطن          

 ويستخدم التعليم في غـرس عقيـدة        ،باإلضافة إلى المعرفة  

 عند األبناء، ويتم التعليم عن Political Doctrinationسياسية 

 واألنشطة ودور المعلم والنظـام      Syllabusesطريق المناهج   

 .التعليمي ذاته

  CCoommppuullssoorryy  EEdduuccaattiioonnتعليم إلزامي تعليم إلزامي 

التعليم اإللزامي من أهم حقوق المجتمع وواجباتـه تجـاه          

هو التعليم الذي يلتزم كل مـواطن فـي بلـد مـا              و ،أطفاله

 طبقا للقانون أو الدستور ومن يخالف توقـع         بالحصول عليه 

عليه الغرامات المالية المناسبة أي الحد األدنى مـن التعلـيم           

 وفي مصـر تكـون      ،الذي يجب أن يحصل عليه كل مواطن      

المرحلة اإلبتدائية والمرحلة اإلعدادية بمثابة التعليم اإللزامي       

 .لكل المصريين

  ))MMaassss  EEdduuccaattiioonn((تعليم الجماهير تعليم الجماهير 
عليم الذي تستهدف به الجماهير أو العامة فـي أي          هو الت 

مجتمع إنساني من قبل وسائل االتصال المسموعة و المقروءة      
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 و هو   ،و المكتوبة التي يمتلكها النظام السياسي لهذا المجتمع       

 و  ،تعليم ال يتقيد بطبيعة الحال بشهادة ما أو بمقررات معينة         

هيم و مبـادئ     ترسيخ مفا  – في المقام األول     -لكنه يستهدف   

 بغض النظر عن إيجابية     ، مالك هذه الوسائل   ،النظام السياسي 

 .أو سلبية هذه المفاهيم

  EEnnccrryyppttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonnتعمية المعلومات تعمية المعلومات 

وهي عملية تستخدم للمحافظة على سرية المعلومات عبر        

 وهو أسلوب قديم ،األنترنت وتحول دون الكشف عن محتواها  

 .للمحافظة على سريتهافي تورية المعلومات وحجبها 

    FFeeeedd  BBaacckk  PPrroocceessssالتغذية اإلسترجاعية التغذية اإلسترجاعية 
وهي تشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلـى النظـام           

 أي آثار قراراته وسياسـاته عنـد        ،السياسي عن نتائج أفعاله   

 .الشعب

  WWeesstteerrnniizzaattiioonnالتغريب التغريب 

هو مصطلح يقصد به استخدام ونقل أو تقليـد األسـلوب           

 في بعض أو كل المجاالت من حيث        )غربيةأوربا ال (الغربي  

 وسيادة النموذج الثقافي الغربي على ما       ،الشكل أو المضمون  

 ويالحـظ أن خصـائص      ،عداه من نماذج ثقافية معاصـرة     
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 :هـي كما يوضحها لنا علم االجتمـاع       التغريب أو الفرنجة    

التحضر والتعليم والمشاركة في وسائل االتصال والمشـاركة        

  .إلنسان وحقوق االسياسية

  EEiinnffuucchhlluunnggالتغلغل التغلغل 

مصطلح يشير إلى القدرة على النفاذ إلى أعماق األحداث         

 . وتفسير أسبابها ومسبباتها،وتفسيرها من داخلها

  PPoolliittiiccaall  CChhaannggeeالتغير السياسي التغير السياسي 
وهو تغير يصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب ميالد كل         

و  وهو كل تغيـر كيفـي أ       ،مرحلة جديدة في الحياة السياسية    

 .نوعي أو عميق بشرط أن يكون حاسم النتائج

  التفاضل بين الناس في اإلسالمالتفاضل بين الناس في اإلسالم
  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  BBaassee  BBeettwweeeenn  PPeeooppllee  IInn  IIssllaamm  

التفاضل بين الناس في اإلسالم يكون بالتقوى عند اهللا فقط          

وهذا التفاضل ال يغطي لفرد حقا دون غيره من الناس يميزه           

 مجتمع المسلمين هـو      ألن ،ويجعله يعيث في األرض فسادا    

 في مساواة   ،مجتمع المساواة الكل يتمتع بالحقوق و الواجبات      

 و هو مجتمع يتساوي فيـه       ،تنبع من وحدة األصل اإلنساني    

 و هـو    ،الحاكم و المحكوم علي قدم المساواة أمام القضـاء        
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مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان و يضمن لكل فـرد فيـه            

لة بـااللتزام بمـا قررتـه       األمن والحرية و الكرامة و العدا     

 ألن هذه الشريعة لـم تعتـرف بفـروق          ،الشريعة اإلسالمية 

 فالناس  ،مصطنعة تقوم علي أساس من جنس أو لون أو لغة         

جميعا يتساوون في العبادات و المعـامالت و الواجبـات و           

 و يقع التفاضل بين الناس عند       ،الحقوق في المفهوم اإلسالمي   

 ألمور كسبية تتعلق بإيمانهم و      ، و ليس بين الناس    ،ربهم فقط 

تقواهم و عملهم الصالح وظـروفهم الخاصـة مـع وضـع            

 ألن كل جنس قـادر      ،مميزات خاصة للجنس كذكر أو أنثي     

 دون التفرقة بين جنس و آخـر        ،علي تحمل مسئوليات معينة   

 .أو بين لون و آخر

  SSyymmbboolliicc  IInntteerraaccttiioonniissmmالتفاعلية الرمزية التفاعلية الرمزية 
محاولة لتحقيـق نـوع مـن       إال   هيالتفاعلية الرمزية ما    

من  وذلك   ،االلتقاء بين المفاهيم السوسيولوجية والسيكولوجية    

خالل دراسة أنماط التفاعـل والعالقـات االجتماعيـة بـين           

أو التفاعـل   ، وبين الجماعات واألفـراد    ،المجتمع والشخصية 

 .على مستوى الجماعات الصغيرة
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  ))NNeeggoottiiaattiioonn((التفاوض التفاوض 
في امتالك مهارات فن التعامل مع      يرتكز التفاوض أساسا    

 و محاولة إيجاد أرضية مشتركة بـين        ،االختالفات و قبولها  

األطراف المشاركة في التفاوض ؛ إذ غالبا ما يحـاول كـل            

 الذي  ،طرف كسب أكبر قدر من المصلحة من خالل الحوار        

 و التفـاوض    ،يتم تبنيه من قبل المتفاوضين كبديل للصـراع       

 التركيـز   :رات و أداءات من أهمها    يعتمد علي مجموعة مها   

 قبول وجهات نظر اآلخرين و تحليلهـا        ،علي حل المشكالت  

 تجنب االندفاع و مراعاة فن      ،دون تجريح شخصي أو تشويه    

 .العرض و تحديد أولويات موضوع التفاوض

                    SSeeggrreeggaattiioonnتفرقة تفرقة 
 اضطهاد/ نظرا

  CCaasstteeتفرقة طبقية تفرقة طبقية 
ام بالتفرقة بين البشر علـى      هي القي عملية التفرقة الطبقية    

 .الخ...أساس المنبت أو الثروة أو الجاه
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  SSyysstteemmaattiicc  DDiissccrriimmiinnaattiioonnتفرقة عنصرية منظمة تفرقة عنصرية منظمة 

التفرقة العنصـرية المنظمـة هـي عمليـة االضـطهاد           

العنصري التي تتم في بلد واحد على نطاق واسـع بشـكل            

 Non-Whites مثل معاناة غير البيض      ،رسمي أو غير رسمي   

لهنود األمريكيين واألفارقة السـود والمهـاجرون مـن         من ا 

 .المكسيك وآسيا ألمريكا خالل فترة من الفترات

  DDeeccooddiinnggتفسير الرموز تفسير الرموز 
وهو نشاط مستقبل عملية االتصال حيث يقـوم بتفسـير          

 فرتها منـالرموز أو فك ش

 أجل استيعابه لمضمون الرسالة وفهمها ومطابقة الصورة       

في ذهنه بالصورة الموجودة في ذهن      التي رسمتها أو تركتها     

 .مرسل الرسالة

  DDiissoorrddeerr /  / DDyysseerrggyyالتفكك التفكك 

 والتفكك يعنـي عـدم وجـود        ،وهو مفهوم عكس النظام   

طريقة عمل تجمع أفراد المجتمع تحت غطـاء سياسـي أو           

 كما يعنى مفهوم التفكك مجمـوع الظـواهر         ،اجتماعي واحد 
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ماعي تحطيمـاً   التى تؤدي إلى تحطيم التعاون أو البناء االجت       

 .كلياً أو جزئياً

    CCrreeaattiivveeالتفكير الخالق التفكير الخالق 
مصطلح يعبر عـن كـل شـيء يحـدث          التفكير الخالق   

 .ويقضي على القديم المتآكل في سبيل الجديد الواعد

  RRuullee  AAddjjuuddiiccaattiioonnالتقاضي بموجب القاعدة التقاضي بموجب القاعدة 
يعني إصدار أحكام ملزمة    التقاضي بموجب القاعدة مفهوم     

ن األفراد بعضهم الـبعض أو بيـنهم        وباتة في المنازعات بي   

 استناداً إلى القواعد القانونية المعمول بها داخل        ،وبين اإلدارة 

 .الدولة

  PPoolliittiiccaall  TTrraaddiittiioonnالتقاليد السياسية التقاليد السياسية 

يمكن فهمها بأنها    و ،مصطلح ومفهوم قديم  التقاليد السياسية   

 ،الطرق المقبولة للسلوك السياسي في إطار العمل السياسـي        

وارثه األمة في سمات النظام والعمـل السياسـي         وهي ما تت  

 .وترتبط بالتاريخ
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              AAcccceeppttaabbiilliittyyالتقبل التقبل 

 الرضى / نظرا

والتقبل هو أساس عملية الرضى في النماذج االعتياديـة         

 وهي تعني قبـول مخرجـات       ،للسلوك السياسي واالجتماعي  

 وال  ،النظام من قبل الجزء األكبر من الشـرائح االجتماعيـة         

ي التقبل بالضرورة الموافقة التامة لكل مخرجات النظـام         يعن

من قبل القطاع أو الجزء األكبر من الشـريحة االجتماعيـة           

المشكلة للمجتمع أو لكل ما قد يترتب على تنفيذ أو تطبيـق            

  .هذه المخرجات

  PPrrooggrreessssالتقدم التقدم 
 الهدف السياسي واالقتصـادي     نحو الرفاهية تعتبر    التقدم  

 فال نمـو    ،ع الدول والمجتمعات المعاصرة   واالجتماعي لجمي 

 وهو نقيض التخلف، ولذلك تسعى إليه       ،وال تنمية بدون تقدم   

الدول النامية خصوصاً لإلفالت من فـخ التخلـف وتحقيـق           

 وكـذا النمـو     ،االنطالق عبر الصناعة  والزراعة واإلنتاج     

 وتعميق مفاهيم حقوق    السياسي عن طريق تحقيق الديمقراطية    

 .اإلنسان
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  AAcccceessss  TToo  SSeerrvviicceessقديم الخدمات قديم الخدمات تت
عملية تقديم الخدمات العامة األساسية من أهـم وظـائف          

الحكومات والنظم السياسية المعاصرة سواء أكانت شرقية أم        

وجزء مـن الحقـوق العامـة        رأسمالية أو اشتراكية،   ،غربية

 وتشـمل    ،رأسمالية أو اشتراكية  ،لإلنسان في العصر الحالي   

 الميـاه والكهربـاء والصـرف       :ساسيةهذه الخدمات بصفة أ   

الصحي والطرق والصحة والتعليم وغيرها مـن الخـدمات         

 .العامة

  SSeellff--DDeetteerrmmiinnaattiioonnتقرير المصير تقرير المصير 

هو حق تبنته األمم المتحدة لقيـام مختلـف الجماعـات           

والشعوب بتقرير مستقبلها بنفسها من خالل إبداء الرأي حول         

 منح أغلب الشعوب     والذي ،االستقالل عن االحتالل من عدمه    

 .المحتله االستقالل الذي كانت تسعى إليه

  CCoonnttrraaccttiioonnالتقلص التقلص 
مصطلح يقصد به انخفاض أو تناقص حجم األسر        التقلص  

 من حيث عدد األفراد نتيجة انخفاض الزيادة السكانية         ،الممتدة

 وقد يقصد   ،في بعض الدول األوربية مثل الدول االسكندنافية      

وزن النسبي لحزب من األحـزاب أو       به انخفاض الحجم أو ال    
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تنظيم معين نتيجة مواقف أو صراعات أوتمزق داخل الحزب         

 .أو التنظيم

  SSoocciiaall  GGuuaarraanntteeeeالتكافل االجتماعي التكافل االجتماعي 

التكافل االجتماعي و التعاون مع الغير حق من حقوق كل          

 لهذا كان قيمة إسالمية رئيسية لها       ،إنسان ألخيه في اإلنسانية   

 و التعاون و التكافل هما وجهان مـن         ،جوانب سياسية عديدة  

 فقبل أن تنشأ فـي األمـة   ،أوجه اإلنسانية و الكرامة البشرية    

الحرية و الديموقراطية يجب أن يسبقها العالقات االجتماعية        

 و التـي    )أو ما يسميها البعض بالديموقراطية االجتماعيـة      (

 التعاون بالفكر و الشـعور      : و الذي يشمل   ،تتمثل في التعاون  

 و أن   ،لي قضاء حقوق المجتمع و أداء فروضه و واجباته        ع

 علي إرادة الحـاكم أو     فتكون وظائف المجتمع عمال ال يتوق     

نظام الحكومة و ال يستأثر به أحد دون أحد و ال طائفة دون             

 بل موزع بين أبناء األمة كلها ليتم للمجتمع التقـدم و            ،طائفة

ء مـن االخـوة      و التكافل االجتماعي جز    ،الرقي و االزدهار  

 فاإلسالم يقرر مبدأ التكافل فـي كـل صـوره و            ،اإلسالمية

 فهناك التكافل بين الفرد و ذاته و بين الفرد و أسرته            ،أشكاله

القريبة و بين الفرد و الجماعة و بين األمة و األمم و بـين              
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 ، و هو ما يسمي بتواصل األجيال      ،الجيل و األجيال المتعاقبة   

فل االجتماعي في كـل صـوره و        كما يفرض اإلسالم التكا   

أشكاله تمشيا مع نظرته األساسية إلي وحدة األهداف الكليـة          

 فيدع للفـرد    ، و في تناسق الحياة و تكاملها      ،للفرد و الجماعة  

حريته الكاملة في الحدود التي ال تؤذيـه و ال تأخـذ علـي              

 و يجعل للجماعة حقوقها و يكلفهـا مـن          ،الجماعة الطريق 

 لتسير الحياة فـي     ، كفاء هذه الحقوق   ، ذاته التبعات في الوقت  

 و تصل إلي أهدافها العليا التي يخدمها        ،طريقها السوي القديم  

 .الفرد و تحترمها الجماعة سواء

  IInntteeggrraattiioonnالتكامل التكامل 
عمليـة مـن عمليـات النظـام      إال  هي  عملية التكامل ما    

  وهي تعني تأليف،االجتماعي

 ،والتنسـيق بينهـا   ، مختلف العناصر البنائية في المجتمع    

على نحو يقضي على احتماالت التوتر وعدم االختالف ونبذ         

 محافظـاً   هذا المجتمع  مما يجعل،الصراعات داخل المجتمع  

 .على وحدته وتوافقه
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  NNaattiioonnaall  IInntteeggrraattiioonnالتكامل القومي التكامل القومي 

هو مستوى الوالء القومي حيث ينسى الفرد كل الخالفات         

 ،طن والتكتل خلف إرادة واحـدة     الفردية وال يفكر إال في الو     

 .وهو أهم مستويات الرابطة السياسية

  SSoocciiaall  HHoouunnoorrالتكريم االجتماعي التكريم االجتماعي 

وهو يشير إلى التدرج االجتماعي وأحقية المتميـز فـي          

الوصول إلى أرفع الدرجات بتكريمـه ـ حسـب الفلسـفة     

، ألن الطبقـة والمكانـة   Prestigeالماركسية ـ واحترامـه   

 .ن ال يمكن الفصل بينهماملتصقتان ومرتبطتا

  AArrttiiffiicciiaall  CCrreeaattiioonnssتكوينات مصطنعة تكوينات مصطنعة 
وهي المنظمات والهيئات المصطنعة والتي تسعى إليهـا        

الحكومات لكي توفر لها هيئة تمثيلية يمكن التفاوض والتفاهم         

 .معها

    AAddaappttaattiioonnالتكيف التكيف 
 قدرة المؤسسات السياسـية     وهو مصطلح معناه السياسي   

 .ت المختلفة داخلياً أو خارجياًعلي مواجهة التغييرا
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  ))SSoocciiaall  AAccccoommooddaattiioonn((تكيف اجتماعي تكيف اجتماعي 
 في سلوك أفـراد     مهو االنحراف الحادث أو التغيير الناج     

 داخل هذا المجتمع    –مجتمع ما من عمل لتسوية خالف قائم        

 بمـا   ، باستخدام األسلوب التحليلي ألسباب هذا االخـتالف       –

 .هم أو الرضايحقق في نهاية األمر حالة من التفا

    CCoohheerreenncceeالتماسك التماسك 
يعني درجة الرضاء أو االتفاق بـين األعضـاء داخـل           

 ويقـاس عـادة بدرجـة       ،المؤسسة السياسية أو االجتماعية   

االنتماء ووجود خالفات من عدمـه فـي داخـل المؤسسـة            

 ومن وجهة االجتمـاع السياسـي فـإن التماسـك           ،السياسية

ني على تقسيم العمل المبOrganic Social Solidarityالعضوي 

والمصالح المتبادلة لألفراد سوف يحل محل التماسك اآللـي         

Mechanical Social Solidarity  ــاق ــى اتف ــي عل  المبن

 فالتماسك هو طريـق المجتمعـات   ،Value Consensusالقيم

 .لالستقرار وصنع التقدم والمستقبل
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  التمركز الحضاري الغربي حول الذاتالتمركز الحضاري الغربي حول الذات
WWeesstteerrcceennttrriissmm  

ني الغربنة أي الدفاع عن حق الغرب في حمايـة          وهو يع 

انتاجهم الفكري والتقني وعدم استخدامه في العـالم إال فـي           

 : وهذا التمركز يكـون مـن خـالل بعـدين          ،أضيق الحدود 

انتهازية الغرب لخدمة مصالحهم وإبقاء هيمنة الغرب علـى         

 واستخدام أدوات ومنـاهج البحـث       ،مجتمعات العالم الثالث  

العلوم االجتماعية الغربية واالصرار على تعميم      الشائعة في   

   .هذه المناهج في دول العالم الثالث

  PPoolliittiiccaall  RReepprreesseennttaattiioonnالتمثيل السياسي التمثيل السياسي 

هــو أداة ضــرورية مــن أدوات المشــاركة السياســية 

 ويعني تمثيل الشعب بعدد     ،والمشاركة في عملية صنع القرار    

 التمثيـل    ونظـام  ،من النـواب بحسـب الكثافـة السـكانية        

Representation System ال ينطبق على الملوك اآللهة God-

Kings.           ولكن قد يملك هؤالء وال يحكمون ويحكـم نـواب 

 .الشعب أو ممثليهم في أغلب البالد
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              DDiissccrriimmiinnaattiioonnالتمييز والمحاباة التمييز والمحاباة 

 التفرقة واالضطهاد/ نظرا

  SSoocciiaall  HHaarrmmoonniissmmالتناغم االجتماعي التناغم االجتماعي 
 من الفرديـة    Synthesisماعي عبارة مركب    التناغم االجت 

والجماعية ويتطلب هذا المركب ـ على مستوى األفكـار ـ    

 ويعتقـد المفكـر   ،Untithesis ونقيض القضية  Thesisقضية  

االجتماعي ستورزو أن وحدة المجتمع متأصلة في حقيقة أن         

 وأن هذا الوعي هو الذي يحقق       ،وعي اإلنسان فردي جمعي   

 .م في المجتمعالتناغم واالنسجا

  CCoonntteessttaattiioonn  //  CCoommppeettiittiioonn    التنافسالتنافس
وهو عملية من عمليات التفاعل المصاحبة إلعداد القـرار         

 وهو نشاط يسعى من ورائه طرفان أو أكثر إلـى           ،السياسي

 ولذا يتفاوت التنافس كمـاً وكيفـاً مـن          ،تحقيق نفس الهدف  

 .مجتمع آلخر وفي داخل المجتمع الواحد

  CCoonnttrraaddiiccttiioonnssالتناقضات التناقضات 
مصطلح يقصد بع االختالالت الموجودة بالمجتمع وهـي        

اختالالت تتضخم وتأخذ صورة الصراع إذا لم يتم معالجتها         
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 وهذا المصطلح أساس فكرة الديمقراطيـة       ،ومعالجة جذورها 

الجديدة التي أعلنها الزعيم الصـيني ماتسـي تـونج عـام            

ئيـة   مؤكداً أن التناقضات تنقسم إلى تناقضات عدا       ،م١٩٥٧

وهي التي تقوم بين الشعب بطبقاته األربع العمال والفالحين         

والمثقفين والبرجوازية الوطنية وبين أعدائه مـن الـرجعيين         

 وتناقضات غير عدائية بين الطبقات      ،واالمبريالية وأعوانهما 

 .أو داخل كل طبقة

    PPoolliittiiccaall  SSoocciiaalliizzaattiioonnالتنشئة السياسية التنشئة السياسية 
افة المجتمع عبر األجيال عن     ونعني بالتنشئة عملية نقل ثق    

طريق وسائط متعددة منها األسرة والمدرسة واإلعالم ودور        

 وعن ، العبادة واألحزاب والجيش وجماعات الرفاق وغيرهم

 .طريقها  يمكن تنشئة األطفال على ثقافة حقوق اإلنسان

  SSoocciiaall  OOrrggaanniizzaattiioonnالتنظيم االجتماعي التنظيم االجتماعي 
 للنظام االجتماعي   التنظيم االجتماعي هو العنصر الرئيسي    

 وهو شكل العالقات والتكـوين االجتمـاعي للمجتمـع      ،العام

 .والعمل واإلنتاج فيه
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  PPoolliittiiccaall  FFooccaall  IInnssttiittuuttiioonnaallتنظيم سياسي واحد تنظيم سياسي واحد 

هناك دول تعتمد في حياتها السياسية على تنظيم سياسـي          

واحد يجمع كل أبناء الدولة بـاختالف اتجاهـاتهم وميـولهم           

 وتسمى هذه الدول ،تف القومي وعدم االنقسام   للعمل على التكا  

 أو  ،سياسة الحزب الواحـد بـديالً عـن تعـدد األحـزاب           

 Focal Institutionalالمجتمعات التي ترتكز على تنظيم واحد 

Societies،        مثل المجتمعات الشيوعية التي تعتمد على الحزب 

 ومثل مصـر فـي مرحلـة        ،الشيوعي كتنظيم سياسي واحد   

اكي التي أقامت االتحاد االشـتراكي كتنظـيم        التحول االشتر 

م وغيرها من   ١٩٧٨سياسي واحد قبل التحول لألحزاب عام       

 .البالد

  UUnniiffoorrmmaalliissaattiioonnالتنميط التنميط 
اسـتغالل ثـورة     عمليـة    لفظ ومفهوم يطلق على   التنميط  

وشبكة االتصاالت العالمية الجبـارة وهيكلهـا االقتصـادي         

نقل المعلومات والسلع االنتاجي ـ بعماده المتمثل في شبكات  

وتحريك رؤوس األموال ـ  باإلضافة إلـى نقـل مفهـوم     

لنشر الثقافة األمريكيـة فقـط       ،وحقوق اإلنسان الديمقراطية  

والتوزيع اإلجباري ألنماط الثقافة األمريكيـة علـى العـالم          
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 العـالمي للثقافـة     Unifisation وذلك من أجل التوحيد      ،أجمع

 . بالمفهوم األمريكيواالنتاج واالقتصاد والسياسة

  EEccooddeevveellooppmmeennttتنمية البيئة تنمية البيئة 
وهي عملية تقدير اآلثار البيئية على المجتمع كله وعلـى          

 أي تحقيق التنمية مـع حمايـة البيئـة مـن            ،المدى الطويل 

 .التكنولوجيا غير المالئمة

  PPoolliittiiccaall  DDeevveellooppmmeennttالتنمية السياسية التنمية السياسية 
ياسـي التـي    عمليات التغير الس  أهم  هي  التنمية السياسية   

 والتي أهم مـا     ،تشهدها الدول النامية أو المجتمعات االنتقالية     

يميزها هو أنها التزال ترتبط بالقيادة الكاريزميـة وتسـيطر          

على نظمها السياسية السلطة التقليديـة، والتنميـة السياسـية          

ترجع إلى قوى عديدة في المجتمع مـن التعلـيم والتصـنيع            

 ، وسائل االتصال واألحزاب   والحضرية والتكنولوجيا وتطور  

 فالتنمية السياسية ماهي إال طريق لتحقيق الديمقراطية الكاملة       

 .وحقوق اإلنسان الواسعة

  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeennttالتنمية المستدامة التنمية المستدامة 

هي ذلك النوع من التنميـة الـذي يأخـذ فـي اعتبـاره              

التوازنات واألنساق والبيئة ويحافظ علـى البيئـة اإلنسـانية       
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 وفي الوقت نفسه يـؤدي      ،قادرة على تجديد مواردها   نظيفة و 

 .إلى تحسن مستوى معيشة الفرد والمجتمع

  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  ))التوعيةالتوعية((التنوير التنوير 
وهو اتجاه اجتماعي سياسي ظهر في ألمانيا فـي القـرن           

الثامن عشر يحاول مقتنعوه إصالح نـواحي الـنقص فـي           

مباديء المجتمع بتغيير سلوكه وسياساته وأسلوب حياته بنشر        

 . والحقالخير والعدل والمعرفة

  TTrraannssmmiissssiioonn  OOff  PPrreesseennccee        تواصل تواصل 

 نظر نقل الحضورا/ 

    VViiddeeoo  CCoonnffrreenncciinnggالتواصل المرئي التواصل المرئي 
  SSiimmuullaatteedd  SSeettttiinnggssنظر أنظمة المحاكيات نظر أنظمة المحاكيات اا/ / 

 Videoهي أجهزة الفيديو كونفرانس أو التواصل المرئي 

Confrencing. 

  ))CCoommmmuunniiccaattiioonn((التواصل التواصل 
 إضافة إلـي    ،بار التواصل حقا من الحقوق اإلنسانية     باعت

 فإنه يعني كل ما من شأنه أن        ،أنه سمة فارقة للجنس البشري    

 من  ،يؤدي إلي تبادل األفكار و اآلراء و المشاعر بين البشر         



 -١٥٩-

 و متعـارف عليـه مـن األعـراف          ،خالل نظام مشـترك   

 االجتماعية و التقاليد و الرموز اللغوية التي تتصف باإلطـار       

 و تتكون عملية التواصـل بطبيعـة        ،القومي علي أقل تقدير   

 الذي يعد مركز    ، المرسل : هي ،الحال من ثالثة أبعاد رئيسية    

 الذي يتلقـي معلومـات التواصـل و         ، و المستقبل  ،التواصل

 ثم الرسالة أو المعلومات التي تتناقل بينهما بأسلوب         ،يستقبلها

 .لفظي أو غير لفظي

  AAddaappttaattiioonnالتوافق التوافق 
 عملية تعبئة الموارد وتحديـد فـرص األدوار أمـام           هي

 .األفراد والجماعات داخل النظام

  CCoonnggrruuiittyyالتوافق المعرفي التوافق المعرفي 
وهي نظرية تعلن أن اإلنسان يميل إلى تبجيـل وتقـدير           

 وكذلك يميـل    ،اآلراء والمعتقدات التي توافق آرائه ومعتقداته     

ا إلى تقدير األشخاص الذين يتفقون مع أفكـاره ويزيـد هـذ           

 .التقدير بزيادة التوافق وينقص بنقصانه

  TToottaalliittaarriiaanniissmmالتوتاليتارية التوتاليتارية 
مصطلح قديم ومنتشر يعبـر عـن النزعـة         التوتاليتارية  

 من  ،)السلطان الكلي يكون للدولة   (التي تعلن أن     ،األفالطونية
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 وهـو عكـس     ،خالل نظام قانوني شديد صارم وغير مرن      

 .الفوضوية

  SSttrraaiinnالتوتر التوتر 
 والتي تسـمى التـوتر    ،حبة للتغير البنائي  هي عملية مصا  

  Structural Strainالبنائي 

وهي حالة يعجز فيها المجتمع على مواجهـة المطالـب          

 وحينمـا تشـتد     ،المفروضة على بناءاته وعملياته القائمـة     

التوترات تنقلب إلى صراعات بين التجمعات الموجودة فـي         

مجتمـع إلـى    المجتمع، وقد تؤدي التوترات إلى انقسام في ال       

 .جماعتين أو أكثر

  OOrriieennttaaiioonn  TToowwaarrdd  MMaatteerriiaalliissmmالتوجه المادي التوجه المادي 

نوع من توجه سلوك األفراد في      إال  هو  التوجه المادي ما    

مجتمع ما نحو الماديات سواء الماليـة أو العينيـة بصـرف            

النظر عن طريقة الحصول عليها وبصرف النظر عن القـيم          

انتشرت فـي الغـرب      وهذه التوجهات    ،والتوجهات الروحية 

 .خصوصاً بعد انهيار القيم الروحية هناك
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  IIddeennttiiffiiccaattiioonnالتوحد التوحد 
هي عملية ارتقاء القيم التي يجب أن تسير بالتوازي مـع           

-Super فيكتسب الطفل أنـاه األعلـى      ،االرتقاء النفسي للطفل  

Ego   فيقوم الوالدان بدور ممثلي النظام     ، بالتوحد مع الوالدين ، 

قواعد األخالقية والقيم التقليدية والمثل العليا      فيعلمان الطفل ال  

 عن طريـق زرع سياسـة       ،للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل    

 .الثواب والعقاب

    UUnniiffiissaattiioonnالتوحيد التوحيد 
 انظر التنميط/ 

  TToorraahh  //  OOlldd  TTeessttaammeennttالتوراة التوراة 

 وهي كتاب سماوي أنـزل      ،تسمى التوراه أو العهد القديم    

يه حكم اهللا لليهـود ومـن        وف ،على سيدنا موسى عليه السالم    

 وأخبر فيه عن نزول سيدنا محمـد عليـه          ،بعدهم المسيحيين 

 وترجم عن العبرية في     ،الصالة والسالم وعن القرآن الكريم    

 وهناك التلمود وهي التعاليم     ،القرنين الثامن والتاسع الميالدي   

التي وضعت لليهود لممارسة حياتهم اليومية وتحديد أسـلوب         

 ويتكون التلمود من خمسـة وثالثـين        ،وبتعاملهم مع الشع  

 والتلمود عبارة عن المشـناة      ،جزءا في خمسة وثالثين مجلداً    
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 ، والجمارة هي شرح للمشـناة     ،وهي تفسير الشريعة الشفوية   

ويتضمن التلمود مجموعة من األفكار التـي تكـرس مبـدأ           

االستقالل والتفرد والحقد على الشعوب واإلعالء من شـأن         

 . المختاراليهود كشعب اهللا
  TToorriieessتوري توري 

 واالســــم   ،االسم القديم لحزب المحافظين البريطاني    

 وحزب المحافظين كـان     ،الشعبى ألقوى األحزاب البريطانية   

يطلق عليه الحزب المتمسك بسياسة االمبراطورية إلى أقصى        

 ويقابلـه   ،حدودها الثورية قبل تغيير اسمه لحزب المحافظين      

متطورين وهو يساعد الطبقـات     ويطلق علي ال   ،حزب الهويج 

 . وتغير اسمه حالياً لحزب العمال،العاملة ويدافع عن حقوقها

  IInnddooccttrriinnaattiioonnالتوعية المذهبية التوعية المذهبية 

وهي أحد أشكال االتصال التـي تختلـف عـن التعلـيم            

 وتهدف إلى تلقين األفراد نمطاً معيناً مـن العقائـد           ،والدعاية

يـد أفكـاراً أو      وال تعرض سوى البيانات التي تؤ      ،والمذاهب

عقائد أو أيدلوجيات معينة بدالً من أن تعرض كل البيانـات           

 بحيث تحول بين الفرد وبين القدرة على        ،المتصلة بالموضوع 

 .تقييم هذه األفكار
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  حرف الثاءحرف الثاء
  IInntteerrddeeppeennddeenntt  CCuullttuurreeالثقافات االتكالية الثقافات االتكالية 

يتكـل فيهـا    وهو مصطلح يعبر عن ثقافة الشعوب التي         

 وتؤكد هذه الثقافـات أن      ،األفراد بعضهم على البعض اآلخر    

أسباب األشياء واألحداث مصدره العالقات بين األشـخاص        

 .وال تعتمد على حرية الفرد ومسئوليته عن أفعاله

  CCuullttuurree الثقافة  الثقافة 
 إذ  .. واحـد   حقا وواجبا في آن    اباعتباره)Culture(الثقافة  

جتمعه البيئة و اآلليـات التـي       من حقوق الفرد أن يكفل له م      

تمكنه من أن يكتسب ذلك التكوين اإلجمالي من العـارف و           

المعلومات و أساليب التفكير و التطبيق العملي لهذه األساليب         

 و من واجب الفرد أيضا أن يسعي للقيام         ،و األنماط السلوكية  

 و إجـادة    ،بدوره في االستفادة من البيئة التـي تتـيح ذلـك          

 و الثقافة كما يعرفها الفالسـفة و     ،ليات المتاحة له  استخدام اآل 

المفكرون هي مجموعة المعارف و الخبـرات و التقاليـد و           

األعراف و الميول و االتجاهات التي يمكن ترجمتهـا إلـي           

 فإنها  ، و من ثم   ، يمكن مالحظتها  ،مجموعة سلوكيات ممارسة  
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تعني جميع طرائق الحياة التي يطورها األفراد في مجتمـع          

 و إن كان بعض المفكرين ال يرون ضرورة أن تكـون            ،ام

 إال أنهم يتفقون علي كونهـا       ،الثقافة ذات فائدة عملية مباشرة    

وسيلة فعالة لتهذيب النفس اإلنسانية باألفكار و العقائد و القيم          

 .و العلوم و اآلداب

وهي البيئة التي يحيا فيها اإلنسان والتي تنتقل من جيـل           

ألنماط الظاهرة والباطنة مـن السـلوك        وتتضمن ا  ،إلى جيل 

 وتتكون ثقافة أي مجتمع مـن       ،المكتسب عن طريق الرموز   

أفكاره ومعتقداته ولغته وفنونـه وقيمـه وعاداتـه وتقاليـده           

 .وقوانينه وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره

  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurreeالثقافة السياسية الثقافة السياسية 
حصر في القـيم     وتن ،هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع     

واالتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية، فهي نظام من       

القيم والمعتقدات يرتبط بأفراد مجتمـع معـين يتعرضـون          

 والبد أن تنطـوي الثقافـة       ،لخبرات تنشئة مختلفة إلى حد ما     

 وتشـتمل أي    ،السياسية ألي مجتمع على قدر من التجـانس       

 .يةثقافة سياسية على عدد من الثقافات الفرع
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  PPooppuullaarr  CCuullttuurreeالثقافة الشعبية الثقافة الشعبية 

 الثقافةالشعبية هي الثقافة التي تميز الشـعب والمجتمـع  

 وتتصف بامتثالهـا للتقاليـد واألشـكال التنظيميـة          ،الشعبي

 . وتتميز بطابعها المحافظ بصفة عامة،األساسية

  LLooww  TTrruusstt  CCuullttuurreeثقافة ضعف الثقة ثقافة ضعف الثقة 

نتيجـة  وهي األمراض التي تصـيب الثقافـة القوميـة          

 وهـذه الثقافـة     ،األمراض االجتماعية التي تصيب المجتمع    

كانت العامل األساسي في تفاعل كيمياء العالقات بين النـاس          

وأفرزت بعض األمراض المجتمعية مثل العنف والكراهيـة        

والعدوانية وارتفاع معدل الجريمـة والتعصـب والتطـرف         

الفكري وزعزعة العقيدة لالنتمـاء القـومي لـدى بعـض           

 .لعناصرا

  CCuullttuurree  IInndduussttrryyالثقافة المصنعة الثقافة المصنعة 

 وهـي   ،وهي الثقافة المصطنعة التي ينتجها النظام انتاجاً      

ثقافة زائفة تقف في مقابل الثقافة الشعبية الحقيقيـة الناتجـة           

 .تلقائيا من تفاعل البشر بعضهم البعض في إطار المجتمع
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    SSuubb--CCuullttuurreeالثقافات الفرعية الثقافات الفرعية 
ددة داخل نطـاق    ـثقافات متع إال  ي  هالثقافات الفرعية ما    

 ياسية أليـافة السـالثق

 : وتشمل التفرقة بين، مجتمع

-Mass وثقافة الجمـاهير   Elite-Cultureـ ثقافة الصفوة    

Culture،        وتعاني كل المجتمعات تقريبا مـن الفجـوة

الهائلة بين قيم الصفوة وقيم الجماهير حيـث تنفصـل          

 .تنشئة الصفوة عن تنشئة الجماهير

 وهي مـا يطلـق عليهـا        ،ثقافة الشباب وثقافة الكبار   ـ  

صراع األجيال أي ظهور فجوات ثقافية بين األجيـال         

ألن الجيل القديم يحافظ على القيم القديمة بينمـا يقـع           

الجيل الجديد تحت تأثير قـوى وعوامـل اجتماعيـة          

 .جديدة

 وتعني وجود هـوة بـين       ،ـ ثقافة الريف وثقافة الحضر    

 وتتسع الهـوة    ،افة المدينة أو العاصمة   ثقافة القرية وثق  

 .في البلدان النامية

 Parochial Politicalـ الثقافة السياسية المحلية أو الضيقة 

Culture،          وهي الثقافة التي تقتـرب فيهـا توجهـات 



 -١٦٨-

 وهـي تسـود فـي       ،األفراد نحو األغراض السياسية   

 .المجتمعات القبلية

 Subject Political Cultureـ الثقافة السياسية الرعويـة  

وهي نمط ثقافي تظهر بوضوح حيال النظام السياسـي       

ككل وحيال المخرج منه بينما تكاد تختفـي بالنسـبة          

 . فالرعية لديها توجه عاطفي تجاه السلطة،للمدخل إليه

 Participant Politicalـ الثقافـة السياسـية المشـاركة    

Culture        وهي ثقافة النظم الديمقراطيـة المعاصـرة ،

  .ةميز بوضوح االتجاهات نحو األغراض السياسيوتت

  RReevvoolluuttiioonnالثورة الثورة 
مصطلح يقصد به التحـول الجـذري فـي التكوينـات           

االجتماعية والسياسية والنظام العام وفي العالقات والخبرات       

 وقد يقصد به التغير الدائري الذي يكشف        ،المتبادلة بين الناس  

آلن مقاومـة    والثورة مصطلح يقصد بـه ا      ،عن أنماط جديدة  

 . وليس مجرد التمرد والعصيان،نظام الملكية ذاته

  TThhee  BBoouurrggeeooiiss  RReevvoolluuttiioonnالثورة البرجوازية الثورة البرجوازية 
 بعـد االنفصـال     ،ارتبطت بنشأة المجتمع األوربي الجديد    

 وبالتـالي القضـاء     ،القانوني واالجتماعي عن األرستقراطية   
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 ،الية حتى تقام الرأسم   ،على األرستقراطية والدولة التي تمثلها    

فالمصطلح يشير إلى الصراع الطويـل داخـل المجتمعـات          

 .الغربية

  CCuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonnالثورة الثقافية الثورة الثقافية 
هو مصطلح يشير إلى تغيير أنماط السـلوك والعـادات          

 ولـذلك تـرتبط الثـورة       .البالية وإحالل القيم الجديدة محلها    

 .الثقافية بالحركة السياسية التنظيمية في أغلب البالد

  TThheeooccrraaccyyاطية اطية ثيوقرثيوقر

هي الحكومة الدينية التي سادت في القرون الوسطى فـي          

 فهي النظام السياسي الذي يستند على التفويض اإللهي         ،أوربا

الخارج عن إرادة البشر حيث يتولى السلطة رجال الـدين أو           

 .تتبع السلطة الدنيوية السلطة الروحية
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  حرف الجيمحرف الجيم

  ))اإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارةاإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة((  الجاتالجات
    GGAATTTT  GGeenneerraall  AAggrreeeemmeenntt  OOff  TTaarriiffffss  AAnndd  TTrraaddee                          

الجات أو االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجـارة        

هي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية متعددة األطراف وقعتهـا          

ي مـن   جوالت أخـر ٧ وتم عقد ،م١٩٤٨ دولة في عام   ٨٦

 حول تحرير التجارة العالمية وبها شق حمايـة         ،المفاوضات

 ،الملكية الفكرية لكافة المنتجات في مختلـف أنحـاء العـالم          

وتمت هذه االتفاقية من خالل مفاوضات شاقة انتهـت إلـى           

ضرورة رفع الحواجز المختلفة أمام انتقال وتدفق السلع بين         

وكـذلك نشـر     ، وأهمها الحواجز الجمركية   ،مختلف البلدان 

مفهوم التجارة الحرة لمواجهة مبدأ الحمائية الذي سـاد فـي           

 وذلك من أجل رفاهية البشرية في ظل عالم         ،القرن الماضي 

 .القرية الواحدة

  WWaarr  CCrriimmeess    جرائم الحرب جرائم الحرب 

مصطلح جرائم الحرب يشير إلى عملية القيام بتجـاوزات         

 تعنى محاكمة بعض قـادة    كمفهوم   وهي   ،مدنية أثناء الحرب  
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األعداء عقب انهزامهم في الحروب لقيامهم بالتجاوز أثنـاء         

 من قتل وتمثيل باألسـري وعـدم احتـرام آدميـة            ،الحرب

 وبدأت هذه العملية رسمياً عقب الحرب العالميـة         ،المحارب

 وذلك عندما وجه الحلفـاء اتهامـات لـبعض قـادة           ،األولى

امبراطوريات الوسط وعسكرها بانتهـاك قـوانين الحـرب         

تهم في محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو بعد الحرب        وحاكم

العالمية الثانية التي حاكمت كبار القادة النازيين واليابـانيين         

 وقنن العالم اليوم معاهدة دولية لمحاكمة مجرمي        ،والفاشيست

 .م٢٠٠١الحرب بدءا من عام 

  GGeessttaappooالجستابو الجستابو 

مصطلح يعني الرقابة الجاسوسية الفابيـة النازيـة فـي          

 وهي أنواع مختلفة من التجسـس علـى المـواطنين           ،نياألما

 ، وكانت منتشرة في عهد الحكومة النازية في ألمانيا        ،وغيرهم

 وكان اإلنسـان ال     ،وكان االبن يتجسس على أبيه وأمه وأهله      

  . الجيبو: وعرفت في روسيا باسم،يطمئن على معاشه وحياته

  CCuullttuurraall  GGeeooggrraapphhyyالجغرافيا الحضارية الجغرافيا الحضارية 

ن فروع الجغرافيـا أساسـه حيـاة اإلنسـان          هي فرع م  

 فنجد أن كل ظاهرة على سطح       ،واحتياجاته وحقوقه وواجباته  
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األرض البشرية ما هي إال تعبير عن حضارة اإلنسان مـن           

 .مرحلة ما من مراحل تطور البشرية

  ))الجيوبولوتيكاالجيوبولوتيكا((الجغرافيا السياسيةالجغرافيا السياسية
PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyy//GGeeooppoolliittiiccss  

ومفهـوم  أو الجيوبولوتيكا مصـطلح     الجغرافيا السياسية   

 أولهما  : وله معنيان متكامالن   ،مشهور في الجغرافيا والسياسة   

 كما حـدد مـن خـالل سـماتها          ،الممارسة السياسية لبلد ما   

 ، وثانيهما العلم الذي يبحث ذلك     ،الجغرافية ومواردها البشرية  

 تـدرس أثـر العوامـل الجغرافيـة          شـديدة    فهي ببساطة 

 فهو  ، على سياسة الدولة   ،يموغرافية السكانية واالقتصادية والد 

 قوة الدولـة وعالقاتهـا      :باختصار شديد علم يختص بدراسة    

 .Power And Space Relations  والسياسيةالمكانية

  GGllaassnnoossttالجالسنوست الجالسنوست 

سياسـة المكاشـفة    إال  هـي   سياسة الجالسنوسـت مـا      

والمصارحة التي أقرها وقام بتنفيـذها الـزعيم السـوفيتي          

 في اإلتحـاد  ، في الثمانينات من القرن الماضي   ،اتشوفجورب

  .السوفيتي السابق
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  جلسة استماع أمام الكونجرسجلسة استماع أمام الكونجرس
  CCoonnggrreessssiioonnaall  HHeeaarriinngg  

في جميع المجـالس النيابيـة تعقـد جلسـات اسـتماع            

 حيث يستدعى المسئول    ،للمتخصصين في مشكلة أو قضية ما     

 .أو المختص ليسمع منه األعضاء تفاصيل الحدث

  GGrroouuppss  IIddeeaaات األفكار ات األفكار جماعجماع
وهي الجماعات التي يتم تشكيلها للدفاع عن فكرة أو أفكار          

معينة كجماعة المحافظة على آداب المرور وجماعات الحفاظ        

 . الخ...عن البيئة

  IInntteerreesstt  GGrroouuppssجماعات ذات مصالح جماعات ذات مصالح 

وهي الجماعات التي تدافع عن مصالحها الفئوية وتمثـل         

 .الوعي السياسي الذاتي

  PPrreessssuurree  GGrroouuppssات الضغط ات الضغط جماعجماع
هي منظمات تعمل مستقلة عـن إرادة أعضـائها ولهـا           

 ، وبعضها قد يكون جماعـات مبـادئ       ،مصالح سياسية أكيدة  

 ولهـا صـفة     ،ولكن الغالبية العظمى منها جماعات مصالح     

 ، ولها أنواع سياسية وإنسـانية وذات هـدف محـدد          ،الدوام



 -١٧٥-

ـ Pressure Groupsجماعات الضغط و ات التـي   هي الجماع

تقوم بالضغط على صانعي القرار من أجل تحقيق أهـدافهم          

 .ومصالحهم والدفاع عن مكتسباتهم

  IInnffoorrmmaall  GGrroouuppssجماعات غير رسمية جماعات غير رسمية 

هي الجماعات غير الحزبية والتـي تـؤثر فـي العمـل            

 كاألسرة وجماعة النبالء في بريطانيا      ،السياسي واالجتماعي 

Peer Group وزمالء العمل Work Collegues 

  PPootteennttiiaall    GGrroouuppجماعة محتملة جماعة محتملة 
وهي الجماعات التي تضم أفراداً يمكـن أن يتفـاعلوا أو           

ينتظموا ضد األخطار المحتملة تعرضهم لها بحكم المصلحة        

 .المشتركة

  IInnssttiittuuttiioonnaall  GGrroouuppجماعة مؤسسية جماعة مؤسسية 
وهي الجماعات التقليدية في كل المجتمعات مثل األسـرة         

 سواء أكانـت اجتماعيـة أو       والبرلمان والمنظمات الرسمية  

 . حكومية أو أهلية،سياسية
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  الجماعات ذات القضايا الواحدةالجماعات ذات القضايا الواحدة
  SSiinnggllee--IIssssuuee  GGrroouuppss  

الجماعات ذات القضايا الواحدة  هي الجماعات الصغيرة        

في العضوية والتي تهتم بقضية واحـدة وتـدعو للتظـاهر           

 وتظهر بصورة كبيرة في     ،والمسيرات واالعتصام من أجلها   

 .راطيات الغربيةالديمق

  ))غير المعياريةغير المعيارية((جماعات المصلحة األنوميةجماعات المصلحة األنومية
  AAnnoommiicc  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  

وهي جماعات غير منظمة بشكل دائم وقـد تعبـر عـن            

مصالح ومطالب متناقضة وقد تظهـر فجـأة مـن خـالل            

 وقـد تعبـر عـن       ،المظاهرات واإلضراب وأعمال الشغب   

 .اإلحباط الشديد لدى فئات مختلفة من المجتمع

  عات المصلحة الترابطيةعات المصلحة الترابطيةجماجما
  AAssssoocciiaattiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  

وهي الجماعات التي تتكون للدفاع عن مصالح أعضـائها         

 .في المقام األول كالنقابات واالتحادات المهنية والعمالية
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  جماعات المصلحة غير الترابطيةجماعات المصلحة غير الترابطية
NNoonn--AAssssoocciiaattiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss    

جماعـات التـي    هي ال جماعات المصلحة غير الترابطية     

يشترك أعضائها في سمة عامة جغرافياً أو طبقياً أو دينياً أو           

لغوياً وتربطهم مصلحة عامة كاالنتماء وال تربطهم مصـالح         

 .مشتركة خاصة

  جماعات المصلحة المؤسسيةجماعات المصلحة المؤسسية
  IInnssttiittuuttiioonnaall  IInntteerreesstt  GGrroouuppss  

وهي الجماعات التي ال تتكون بهدف تقـديم مطالـب أو           

ة العامة وإنما بهدف وضع وتنفيذ السياسة       التأثير على السياس  

العامة للدولة أو المجتمع مثل الجيش أو الشـرطة أو اإلدارة           

 .الحكومية

  DDiisssseennttiinngg  GGrroouuppssالجماعات المنشقة الجماعات المنشقة 

وهي الجماعات التي انشقت علـى األنظمـة الشـيوعية          

 والتي تطالب   ،خصوصاً واالشتراكية والديكتاتورية بوجه عام    

 ،إلنسانية والدعوة للحرية وإلغـاء القيـود      بمراعاة الحقوق ا  

 .وأغلبهم من المثقفين كالكتاب والفنانين والعلماء والرياضيين
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  OOrrggaanniizzeedd  GGrroouuppssالجماعات المنظمة الجماعات المنظمة 
وتسمى جماعات الضغط أو الجماعـات ذات المصـالح         

Pressure oF Interest Groups،   وهي مؤسسـات المجتمـع 

ألمـور التـي تخـدم      المدني وأهدافها تكون مقصورة على ا     

 وهي ال تملك برنامجـاً سياسـياً        ،مصالح جماعتها وأفرادها  

 .شامالً وال تسعى للوصول للحكم

  الجماعة أو الهيئة البرلمانيةالجماعة أو الهيئة البرلمانية
  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGrroouuppss  

 الجماعة البرلمانية أو الهيئة البرلمانيـة هـي جماعـة          

مصالح في البرلمان ذات عدد وافر من األعضاء ومشـاركة          

 مثل الجماعة البرلمانيـة  ،ية متناسقة وفق أهداف معينة   برلمان

 .لحزب من األحزاب أو المستقلين

  CCoolllleeccttiivviissmmالجماعية الجماعية 

 فكل مجتمع يتكـون     ،من مبادي العمل اإلنساني    هو مبدأ   

من جماعات وعلى األفراد أن يوجهوا جهودهم مـن أجـل           

 وال يتنافى هذا مع الجهود الفردية البـارزة         ،العمل الجماعي 

 .التي تثري الحياة االجتماعية
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  DDeemmooccrraattiicc  CCoolllleeccttiivviissmmالجماعية الديمقراطية الجماعية الديمقراطية 

 مجموعة مـن    الجماعة الديمقراطية مصطلح يطلق على    

األفكار الديمقراطية في التسيير الجماعي لدفة الحكم تنسـب         

 وهي فكـرة جديـدة لتنظـيم أنشـطة          ،للزعيم الهندي نهرو  

 .المجتمع

  AAsssseemmbblliieessجمعيات تشريعية جمعيات تشريعية 

الجمعيات التشريعية هي المؤسسات التشريعية والرقابيـة       

ويختلف اسمها من جهة     ،التي توجد في الديمقراطيات الغربية    

 مثل الكـونجرس فـي      ، فهي البرلمان في كل مكان     ،ألخري

الواليات المتحدة والبوندستاج في ألمانيا والكنيست اإلسرائيلي       

 .ومجلس العموم البريطاني

  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyyمم المتحدة مم المتحدة الجمعية العامة لألالجمعية العامة لأل

 تضم  ،هي الجناح األساسي لألمم المتحدة مع مجلس األمن       

في عضويتها كل أعضاء األمم المتحدة ولكل دولـة عضـو           

 تجتمع في دورتها العاديـة      ،صوت واحد فقط     دون تمييز        

في منتصف شهر سبتمبر من كل عام وتسـتمر اجتماعاتهـا         

تعقد اجتماعات غير عاديـة      و ،حتى تنتهي من جدول أعمالها    

للنظر في بعض الموضوعات في حالة طلب مجموعة مـن          
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 أو في حالة فشل مجلس األمن فـي االتفـاق           ،األعضاء ذلك 

مقرهـا  ،على قرار في موضوع يمس األمن والسالم العالمي       

 .في نيويورك

                      MMaassssجمهرة جمهرة 

 حشد/ نظر ا

ن مختلف  الجمهرة أو الحشد هي مجموعة كبيرة من الناس م        
 ويختلف أفـراد    ،الطبقات االجتماعية يتجمهرون في مكان ما     

 وقـد ال    ،الجمهرة في مراكزهم ومهنتهم وثقافتهم وثـرواتهم      
كجمهور العـاطلين أو   Unassembled Massesتجتمع الجماهير 
 Assembled  وقد تجتمع الجمـاهير ، الخ...األجانب أو الطلبة

Masses سافرينكجمهور المشاهدين وجمهور الم. 

  OOrrggaanniizzaattiioonn  PPuubblliiccالجمهور المنظم الجمهور المنظم 

وهو يتكون من الفئات ذات التنظيم االجتماعي والرسـمي    

والذي يمكن قياسه كالكنائس والمساجد والهيئات والنقابـات        

 والذي يمكن التـأثير عليـه بسـهولة         ،والجماعات المنظمة 

وتكوين اتجاهات مؤيدة بدال من الجمهور غيـر المـنظم ذو           

-Unت غيــر المتعاونــة والنضــالية المتطرفــة االتجاهــا

Cooperative Militant & Extremist. 
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  GGeennddeerr  &&  DDeevveellooppmmeennttالجندر والتنمية الجندر والتنمية 
هو شعار لمؤتمرات االهتمام بالمرأة في أنحاء العالم فـي          

 ويهـدف إلـى     ،الفترة الماضية من خالل عصـر العولمـة       

التقـدم  االهتمام البالغ بتنمية المرأة ومشاركتها فـي عجلـة          

والنمو والرخاء العالمي من خالل تدريبها وصقلها لتحقيـق         

المساواة الحقيقية مع الرجل في كافة المجاالت مما يزيد من          

 .معدل الرفاهية في العالم

  MMeeggaalloommaanniiaaجنون العظمة جنون العظمة 

ظاهرة جنون العظمة هي ظاهرة تصيب بعض الزعمـاء         

ـ   ،والعلماء والمفكرين من جراء شهرتهم     دار  فيتخبطون بإص

قرارات غير مدروسة وتصرفات وسلوكيات متعاليـة علـى         

 وتمس قراراتهم حقوق اإلنسـان فـي        ،أقرانهم أو من حولهم   

 .أغلب األحيان

  جهاز حقوق اإلنسان األعلى لألمم المتحدةجهاز حقوق اإلنسان األعلى لألمم المتحدة
  SSuuppeerriimmee  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff  UU..  NN..  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss      

 انظر لجنة حقوق اإلنسان/  

إلنسـان التابعـة للمجلـس      لقب أطلق علي لجنة حقوق ا     

االقتصادي و االجتماعي نظرا لنشاطها و فاعليتها في مجال         
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 دولـة   ٣٠حقوق اإلنسان في العالم حيث تقوم بزيارة نحـو          

 حالة تتعلق بانتهاكـات     ١٥٠٠ كما ترسل سنويا نحو      ،سنويا

خطيرة لحقوق اإلنسان إلـي الحكومـات المعنيـة بصـفة           

  .مستعجلة

  GGhheettttooالجيتو الجيتو 

 فلقد استوطن اليهود    ، اليهود في كل مدينة أوربية     هو حارة 

داخل حدود كل مدينة ولكن ضمن حي خاص بهـم بعـد أن             

 وال يسمح بالسكن فيه لغيـر       ،كانوا يستوطنون خارج المدن   

 .اليهود ويضمن لهم العزلة واالنغالق ولو في داخل المدن

  انظرالحقوق السلبيةانظرالحقوق السلبية//الجيل األولالجيل األول
  FFiirraatt  GGeenneerraattiioonn  ((SSeeee::  NNeeggaattiivvee  RRiigghhttss))  

  ةةانظر الحقوق اإليجابيانظر الحقوق اإليجابي//الجيل الثانيالجيل الثاني
    SSeeccoonndd  GGeenneerraattiioonn    ((SSeeee::PPoossiittiivvee  RRiigghhttss))  

  ةةانظر الحقوق الجماعيانظر الحقوق الجماعي//الجيل الثالثالجيل الثالث
  TThhiirrdd  GGeenneerraattiioonn  ((SSeeee::  TThhee  GGrroouupp  RRiigghhttss))  

الحقوق الجماعية  تسمي أيضا حقوق التضامن التي تشمل         

و الوجود و منـع      حق الشعوب في المساواة      :الحقوق التالية 

ـ       تقريـر مصـيرها و للشـعوب        ياإلبادة و حق الشعوب ف
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المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها مـن أغـالل           

السيطرة و اللجوء إلي كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع          

و حق الشعوب في التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية          

رواتهـا و مصـادرها   و في األمن و السـالم و اسـتغالل ث   

الطبيعية و حقها في بيئة مرضية و شاملة و مالئمة لتنميتها           

 .و التمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري

    PPoolliittiiccaall  GGeeooggrraapphhyyالجيوبولوتيكا الجيوبولوتيكا 
 نظر الجغرافيا السياسيةا/ 
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  حرف الحاءحرف الحاء
  TThhee  LLoonnee  RRaannggeerrالحارس الوحيد الحارس الوحيد 

 ونفذت عنهـا    ،هي حكايات مشهورة في الغرب األمريكي     

، وهـي تحتـوي     ١٩٣٩حلقات إذاعية وتلفزيونية عديدة منذ      

على أفكار عنصرية ضد الهنود الحمـر أصـحاب األرض          

 .األصليين

  SSttaattee  ooff  EEmmeerrggeennccyyحالة طواريء حالة طواريء 

هي حالة قلق شديد أو اضطرابات غير متوقعة في دولـة           

وم بإعالن حالة الطواريء لحفظ األمن      ما مما يجعل الدولة تق    

أنظـر األحكـام    / أو فرض األحكام العسكرية بصفة مؤقتة       

 العرفية 

  MMooddeerrnniissmmالحداثة الحداثة 
وهو مصطلح استخدم لوصف ظواهر عديدة في عصـور    

 وهو اتجاه عام في الغـرب شـمل معظـم اآلداب            ،مختلفة

 فالحداثة حركة تعمل على حماية عنصـر الجمـال          ،والفنون

ي ضد التهديد الذي توجهه العناصر المذهبية الفكريـة         الشكل

 .واالجتماعية والسياسية
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  SSuuffffiicciieennccyy  RRiigghhttحق االكتفاء حق االكتفاء 

هو الحد األدنى الضروري للمعيشة اإلنسانية      حق االكتفاء   

الذي قرره اإلسالم و يلزم المسلمين و الحكام بتـوفير كـل            

 حاجاته  الحاجات الضرورية ليعيش اإلنسان مكتفيا و ملبيا كل       

 و ليس   ،األساسية طبقا لوضعه االجتماعي و حاجاته المختلفة      

  .حد الكفاية الذي يعني الطعام و الشراب فقط
  SSuubbssiisstteennccee  RRiigghhttحد الكفاف حد الكفاف 

 فلقد جاءت المادة رقـم      ،بالنسبة للحقوق االقتصادية للناس   

 من العهد الـدولي للحقــوق المدنيـة و السياسـية و             ١١

ـ  (عية لتقرر   االقتصادية و االجتما   ل شـخص فـي     ـحق ك

اف له و ألسرته يوفر ما يفي بحـاجتهم         ـمستوي معيشـة ك  

 وأعلنت الفقرة الثانية من     ....)من الغذاء و الكساء و المأوي     

 و الواقع أن    ،هذه المادة حق كل إنسان في التحرر من الجوع        

د الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية يتم تنفيـذه         ـالعه

 و  ،الدول و يتوقف التنفيذ علي التعاون الـدولي       وفقا لقدرات   

بالتالي فهو يختلف عن تنظيم يلزم به كالشـرائع المنظمـة            

 بل إن ما يطالب     ،للعالقات االقتصادية بين األغنياء و الفقراء     

  .به المجتمع الدولي حد الكفاف و ليس حد االكتفاء
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  WWaarrالحرب الحرب 
أو وهي حالة قيام صراع أو صدام عسكري بين قـوتين           

دولتين أو جماعتين باستخدام أي نوع من أنـواع األسـلحة           

 وهنـاك عبـارة     ،سواء أكانت تقليدية أم متطورة أو نوويـة       

شهيرة تقول عن العالقة الكالسيكية بين الغايـات السياسـية          

 War Is The Continuation Of Politics :والوسائل العسكرية

By Other Means، قالنيـة   أي أن القوة تستخدم بصـورة ع

 ،كوسيلة محدودة لتحقيق أهداف السياسة الخارجيـة للدولـة        

وهناك عبارة شهيرة في جميع الحروب التي تمت في العـالم      

 A War Toبأن هذه الحرب ستكون خاتمة لجميع الحـروب  

End All Wars  وال يحدث ذلك أبداً ألن أى حروب تخلـف 

جل  وهناك حروباً تدعي أنها من أ      ،من ورائها حروب أخرى   

 A War Forالديمقراطيـة أو للـدفاع عـن الديمقراطيـة     

Democracy          وهي حجة أو قناع أيدلوجي للقيـام بـالحرب 

 .يخفي حقيقة أسباب الحرب

    CCoolldd  WWaarrالحرب الباردة الحرب الباردة 
مصطلح الحرب الباردة مصطلح سياسي دولي تـاريخي        

 الة من التوترـحيعبر عن 
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صل إلـى    وال ت  ، السياسي والتنافس العسكري بين الدول    

 وتشن الحرب البـاردة     ،االشتباك المسلح لتصبح حرباً ساخنة    

 ،بمختلف األسلحة الدبلوماسـية واالقتصـادية واإلعالميـة       

ويقصد بالحرب الباردة حالة التوتر الدولي التي نشأت بـين          

الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها من جانب وبين االتحـاد         

الحرب العالمية الثانية   السوفيتي وحلفاؤه من جانب آخر عقب       

واستمرت حتى أوائل السبعينات حينما اتفق الطرفـان علـى         

االسترخاء الدولي وتأصيل نظام القطبية الثنائية قبل أن ينهار         

م ويصـبح العـالم ذو القطـب        ١٩٩١االتحاد السوفيتي عام    

 .الواحد وهو الواليات المتحدة األمريكية

  BBlliittzzkkrriieegg  WWaarrالحرب الخاطفة الحرب الخاطفة 
مصطلح يطلق  الحرب الخاطفة السريعة المفاجئة     مصطلح  

على الحروب التي تحسم بسرعة نتيجة عدم تكـافؤ القـوات           

المتحاربة أو نتيجة المفاجأة بانتزاع النصـر بعـد التـدمير           

 ، ويطلق عليها حرب النصر السـاحق أو الصـاعق         ،الشامل

وغيرها من األلفاظ التي تدل علـى سـرعة الحسـم فـي             

 .المعارك

  BBooddyy  GGuuaarrddخاص خاص الحرس الالحرس ال
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الحرس الخاص هم رجال أشداء مسلحون  لهـم القـدرة           

ضد حقوق   وهو أسلوب    ،على الحماية الكاملة لمن يحرسونهم    

تتبعـه كبـار الشخصـيات       لذا   ،الضعفاء والفقراء من البشر   

المالية وأصحاب الشركات الكبرى وبعض الفنانين والفنانات       

ة الخاصـة    ويضم فن الحراس   ،باتخاذ حرس خاص لحمايتهن   

 وهو مثال حـديث لظـاهرة       ،معرفة بالفنون القتالية المختلفة   

فتوة الحارة أو الشارع أو المنطقة التي كانت موجـودة فـي            

 والفتوات كانوا يعلنون مهـامهم فـي        ،مصر قبل عدة عقود   

 .حماية من يدفع اإلتاوة

  SSeeppaarraattiisstt  MMoovveemmeennttssحركات انفصالية حركات انفصالية 
لتي تظهر في الـدول     الحركات االنفصالية هي الحركات ا    

متعددة القوميات أو الفيدرالية بسبب الشـعور باالضـطهاد         

والتي ترغب في حكم وطني وتحاول تكوين سـلطة تسـعى           

 وقد تلجأ الحركات فـي نضـالها        ،لالستقالل عن الدولة األم   

 .للعنف واإلرهاب
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  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttssحركات سياسية حركات سياسية 
سياً مـن أجـل     وهي الجماعات المنظمة التي تتحرك سيا     

 وتهـدف   ،هدف أو مصلحة معبرة عن اتجاهات أعضـائها       

 . وقد تعبر عنها األحزاب السياسية،للتغيير واإلصالح

  الحركات السياسية الجماهيريةالحركات السياسية الجماهيرية
  MMaassss  PPoolliittiiccaall  MMoovveemmeennttss  

وهي الحركات السياسية التي تنامت في القـرن التاسـع          

 بعـض   عشر ومثلت تطوراً في الديمقراطية الليبرالية وأخذ      

مفكريها يشكك في عناصر هذه النظرية الليبرالية من الرغبة         

Desirability   واإلمكانية Possibility      وأكدوا أن الرغبة فـي 

 Rule Byأن يكون الحكم في يد نخبة محددة من الجماعـة  
Ellite Groups 

  RRiissoorrggiimmeennttooحركة البعث اإليطالية حركة البعث اإليطالية 

على إبراز  هي حركة إيطالية تركز     حركة البعث اإليطالية    

السمات العرقية والمميزة لألمة اإليطالية وتهدف أيضا للعناية        

الفائقة بالتراث الشعبي والفلكولور الـوطني وتنقيـة الثقافـة          

 مثلهـا   ،الوطنية واالهتمام بالتاريخ القومي والتراث الشعبي     



 -١٩١-

مثل حركات أخري كالحركة الرومانسية األلمانيـة ومفهـوم         

 . في ألمانياCulturnationالثقافة القومية 

  MMaassss  MMoovveemmeennttالحركة الجماهيرية الحركة الجماهيرية 

وهي أي سلوك تلقائي يحدث على نطاق واسع من قبـل           

عدد كبير من األفراد نحو هدف مشترك بـدون تخطـيط أو            

 كـالهجرات الجماهيريـة واالضـطرابات الدينيـة         ،تنسيق

 .والسياسية التي تحظى بتأييد تلقائي من الجماهير

  NNaattiioonnaalliittyy  MMoovveemmeennttssحركة الجنسيات حركة الجنسيات 

هي الحركات القومية التي قامت أصالً في أوربا خـالل          

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتكوين الدولـة وفـرض          

 وتحولت لتفرض الدولة اتجاهاتها     ،اتجاهات األمة على الدولة   

 ،Nationalismالتوسعية على األمة وهي مرحلـة القوميـة         

 Principle Ofوالتحول قضي تماما علـى مبـدأ الجنسـية    

Nationalityفي العالم .  

  LLaabboouurr  MMoovveemmeennttالحركة العمالية الحركة العمالية 
 وقد تتحـول    ،وهي اتحادات ونقابات العمال في كل مكان      

 وهي تؤيـد    ،إلى حزب سياسي مثل حزب العمال البريطاني      
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 التي  Militancyالديمقراطية وال تعترف باألساليب النضالية      

 .تتبعها الحركات الشيوعية

  مر الجامعة األفريقيةمر الجامعة األفريقيةحركة مؤتحركة مؤت
  PPaann--AAffrriiccaann  CCoonnnnnnnnggrreessss  MMoovveemmeenntt  

هي حركة أفريقية كان هدفها إقامة رابطة بـين الـدول           

األفريقية في العقد الرابع من القرن العشرين وتزعمتها حركة         

 وهذه الحركة دعت لحـق تقريـر        ،ديبوا مع منظمة بادمور   

ى المصير واستقالل الشعوب األفريقيـة والعناصـر األخـر       

 وتفرع عـن الحركـة اتحـاد الجامعـة          ،الخاضعة للوصاية 

وهو القسم البريطاني من Pan-African Federationاألفريقية 

 وعقدت عدة مؤتمرات لتنفيذ الحركـة فـي أعـوام     ،الحركة

في نيويورك ولم تنجح فـي      ١٩٢٧،  ١٩٢٣ ،١٩٢١،  ١٩١٩

 .إعالن الجامعة األفريقية

  SSoolliiddaarriittyy) ) تضامنتضامن((الحركة النقابية المستقلة الحركة النقابية المستقلة 

 المستقلة في بولنـدا     )تضامن(وهي حركة المعروفة باسم     

والتي حققت انتصارات كبيرة على الحزب الشيوعي البولندي        

ودخلت الحزب الشيوعي بعد ذلك بمطالب لتحقيق ديمقراطية        

 .Intra-Party Democracyأكبر داخله 
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  RReeffoorrmm  JJuuddaaiissmmالحركة اليهودية اإلصالحية الحركة اليهودية اإلصالحية 

ر حركة االستنارة اليهودية التي قادهـا       وهي ثمرة من ثما   

موزس مندلسون وظهرت في أوائل القـرن التاسـع عشـر           

 ودعت إلـى القيـام بتعـديالت        ،وحاربها الصهاينة بكل قوة   

 التخلي عن جميع الطقـوس      :أساسية في العقيدة اليهودية مثل    

المرتبطة بالدولة والهيكل وإعادة تفسير اليهودية على أساس        

ر علمي من خالل التركيـز علـى الجانـب          عقالني وبمنظا 

 .األخالقي للتلمود والتخلي عن فكرة شعب اهللا المختار

  CCiivviill  LLiibbeerrttiieessالحريات المدنية الحريات المدنية 

مصطلح الحريات المدنية يطلق على جميع الحريات التي        

 حريـة الـرأي والتعبيـر       ثلم ،تقتضيها النظم الديمقراطية  

 وغيـر   ...ابوالمشاركة والعمل والتنقل والمسكن واإلضـر     

 .ذلك من الحريات

  LLiibbeerrttyyالحرية الحرية 
الحرية ينظر إليها على أنها أحـد العناصـر األساسـية           

 ،الالزمة للفرد باعتباره كائناً اجتماعياً أو عضواً في جماعـة   

 ،بل توصف بأنها جزء من حياة اإلنسان بها ومن أجلها يحيا          

 حق الفرد فـي أن    ( :كما أن الحرية كما يعرفها البعض بأنها      
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والحرية هي إتاحة    ،)يفعل ما يشاء بشرط أال يضر اآلخرين      

 ولها عدة مجـاالت     ،الفرصة لجميع اآلراء للتعبير عن نفسها     

منها حرية التعبير وحرية الممارسة السياسية وحرية الـرأي         

وتشكيل األحزاب والحرية االقتصادية والسياسـية وحريـة        

ة أن تفعل ما     ولكن المفهوم السائد للحري    ، وغيرها ،المعتقدات

 .تشاء بشرط أال تضر حرية اآلخرين

  FFrreeeeddoomm  OOff  TThhee  HHiigghh  SSeeaassحرية أعالي البحار حرية أعالي البحار 

مبـاديء القـانون    أهـم   مبـدأ مـن     حرية أعالي البحار    

المستقر منذ زمن طويل فـي      ) لقانون البحري الدولي  ا(الدولي

 وتعنى حرية أعالي البحار عدم خضوعها لسيادة        ،زمن السلم 

د حق جميع الدول السـاحلية منهـا وغيـر       دولة معينة وتأكي  

الساحلية في استعمالها بواسـطة سـفنها للمالحـة الدوليـة           

والمواصالت واستغالل ما بها من ثروات حية وغير حيـة،          

وهذه الحرية تشمل حرية المالحة وحرية الصيد وحرية مـد          

األسالك واألنابيب البحرية وحرية الطيـران فـوق أعـالي          

 .البحار
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  ارة و الصناعةارة و الصناعةحرية التجحرية التج
  FFrreeeeddoomm  OOff  TTrraaddee  &&  IInndduussttrryy  

و أساس هذه الحرية أن كل عمل تجاري أو صـناعي أو            

زراعي أو نحوه يعتبر صحيحا شرعا و مضمونا لصاحبه و          

محميا مادامت وسائله نظيفة و محترمة في نظر الشـرع و           

 و مادام يحقق مصلحة مشروعة و ال يضر         ،القانون و الناس  

 حرمت القوانين و الشـرائع االحتكـار و          و لذلك  ،باآلخرين

الغش و الربا و المتاجرة بالحرام و بالمحرمات أو زراعتهـا   

 لضمان مصلحة الناس    ،أو تصنيعها أيا كانت تلك المحرمات     

 و ال بد    ،و المجتمع في هذه التجارة أو الصناعة أو الزراعة        

 و مـن    ،أن تكون التجارة حرة في إطار مصلحة المجتمـع        

 و الوفـاء بـالعهود و أداء        ، منـع الغـش    :جـارة مبادئ الت 

 و منع التعامل بالربا     ، و منع الغبن و االستغالل     ،االلتزامات

 . و منع االحتكار،و المقامرة و بيع الضرر

  FFrreeeeddoomm  OOff  EExxpprreessssiioonnحرية التعبير حرية التعبير 

 ،وهي أحد الحقوق الهامة في النظام الـدولي المعاصـر         

ومعتقداته دون تدخل   وتعني حق الفرد في التعبير عن آرائه        

 ويشمل هذا الحق حريـة      ،وبحرية عبر كافة وسائل اإلعالم    
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البحث عن المعلومات واألفكار من أي نوع ونقلهـا بغـض           

 وسـواء   ، وذلك شفاهة أم كتابة أم طباعة      ،النظر عن الحدود  

 بشرط  ،كان ذلك في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها         

 .ن من أجل الصالح العامأال يمس اآلخرين وفي حدود القانو

  حرية التعلم و التعليم و الثقافةحرية التعلم و التعليم و الثقافة
  FFrreeeeddoomm  OOff  LLeeaarrnniinngg  ,,EEdduuccaattiioonn  AAnndd  CCuullttuurree  

حرية التعليم و التعلم و التثقيف حق لكل إنسـان فـي أن             

 و حق الفرد فـي أن ينقـل علمـه و            ،يأخذ نصيبا من العلم   

 .. فحق التعلم و التعليم حق واسع و أساسي        ،تجاربه لآلخرين 

أي بما يتناسب مـع     ( كذلك حرية المتعلم في تعلم ما يشاء         و

 ).قدراته و ميوله و رغباته

    FFrreeeeddoomm  OOff    PPoosssseessssiioonn  حرية التملكحرية التملك
 ألنه شئ نظير جهده و سـعيه و         ،التملك حق لكل إنسان   

 فـإن   ،من خالل عمل مباح و تحت سمع الدولة و بصـرها          

 و  لإلنسان حق حماية ما يتملكه و هنـاك مـن التشـريعات           

 كمـا أن    ، عليهـا  ءالتعليمات ما يصون به ملكيته من االعتدا      

 و ملكية   ،لإلنسان حق استعمالها و استغاللها و التصرف فيها       

األفراد حق مشروع سواء أكانت الملكية ماال ثابتا أو منقوال          
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 و ال يجوز مصادرة مال أي فرد إذا كان قد اكتسبه            ،متحركا

منصبه أو أنـه أخـذ      بطريق شرعي ال شبهة فيه الستغالل       

 كما يتم   ،رشوة أو تعامل في الممنوع دينا و المجرم اجتماعيا        

تغليظ عقوبة االعتداء علي ملكية الغيـر و وضـع عقوبـة            

مغلظة علي السارق و المتعدي لما لحرية التملك من مهمـة           

 .كبيرة في الحياة اإلنسانية

 

    FFrreeeeddoomm  OOff    MMoovveemmeenntt  حرية التنقلحرية التنقل
فـي التنقـل داخـل بـالده أو         و يقصد به حق الشخص      

 ، العامةةالخروج منها و العودة إليها دون ثمة قيد إال المصلح        

و يكون التنقل لكافة األغراض السياحية و اكتساب الرزق و          

 كما أن تقييد السفر يكون عقوبة علي ما يقوم به           ،طلب العلم 

الفرد من فساد في األرض ليكون جزاؤه تحديـد إقامتـه و            

 فمن حـق    ،حتى ال ينشر فساده في األرض     محاصرة آراؤه   

كل فرد أن تكون له حرية الحركة و التنقل من مكان إقامتـه             

 و له الحق في الرحلة و الهجرة من موطنه و العودة            ،و إليه 

 و فـي اإلعـالن      ،إليه دون ما تضييق عليه أو تعويق لـه        

العالمي لحقوق اإلنسان يحق لألشخاص التنقل من مكان إلي         
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 جامة في مكان ما حسب اختيارهم و السفر للخار        آخر و اإلق  

 ). من اإلعالن١٢مادة (مكفول 

    RReelliiggiioouuss  FFrreeeeddoomm  الحرية الدينية الحرية الدينية 
 فلقد جاء في المادة     ،من أهم حقوق اإلنسان الحرية الدينية     

لكـل  ( :الثامنة عشر من اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان        

يشـمل  شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين و           

هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته و حريـة اإلعـراب            

عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سـواء           

 كما ينص اإلعـالن الـدولي       )أكان ذلك سرا أم مع الجماعة     

لكل ( :للحقوق السياسية و المدنية في مادته الثامنة عشر علي        

الديانة و يشمل هـذا     فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و         

الحق حريته في االنتماء إلى أحد األديان باختياره و فـي أن            

يعبر منفردا أو بشكل علني عن ديانته أو عقيدته سواء كـان            

 و ال   ،ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم         

يجوز إخضاع أحد إلكراه من شأنه أن يعطل حريتـه فـي            

 ..).يان أو العقائد التي يختارهااالنتماء إلي أحد األد

  FFrreeeeddoomm  WWiitthh  LLeeaaddeerrsshhiippالحرية ذات الهدف الحرية ذات الهدف 
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مصطلح أعلنه ماوتسي تونج الـزعيم الصـيني لمفهـوم          

 مؤكداً أنها اإلطـار الدسـتوري       ،الحريات كنقيض للفوضي  

 .لديكتاتورية الشعب وحدودها كضمان للحريات

ــرأي  ــة ال ــرأي حري ــة ال   EExxpprreessssiinngg  AAbboouutt  OOppiinniioonnssحري

FFrreeeeddoomm  
ية الرأي تعتبر من أهم الحقوق اإلنسانية فـي العـالم           حر

 : و حرية الرأي من الحقوق المقدسة ألي شـخص         ،المعاصر

 ذلك ألن الـرأي     ، الخ .. و للذكر و األنثى    ،للصغير و للكبير  

من أعظم النعم التي أنعم اهللا تعالي علي اإلنسان الذي جعلـه            

؛ إذ  حرا في التعبير عن مكنونات فكره و اتجاهـات رأيـه            

ينجم هذا الرأي نتيجة اعتقاد أو قول يرتبط بمجموعة القيم و           

التفضيالت الشخصية دون الخضوع لمعـايير الصـواب و         

 كما يعرفـه الـبعض بأنـه        ..الخطأ أو القياس أو االستدالل    

 كما أنه يشغل منطقـة      ، ال االعتقاد اليقيني   ،االعتقاد المحمل 

 سـواء   ،قـين  بين الشك و الي    – في أغلب األحوال     –وسطي  

 مبينا عن نفسـه و      ،أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية     

 و زوده اهللا تعالي بالقدرة      ،معبرا عما يدور في فكره وخاطره     

 ثم الحكم عليـه بمـا       ،علي التعبير عن كل شئ يدور حوله      
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 و نجد المادة التاسعة عشر      ،يحصل له من خبراته و تجاربه     

لكل شخص  ( : تنص علي  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    

الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحـق حريـة             

اعتناق اآلراء دون أي تدخل و استقاء األنباء و األفكـار و            

تلقيها و إذاعتها بأية وسـيلة كانـت دون التقيـد بالحـدود             

 من االتفاقية الدولية للحقوق     ١٩ كما تنص المادة     ،)الجغرافية

 لكل فرد الحـق فـي       -١( : ما يلي  السياسية و المدنية علي   

 لكل فرد الحـق فـي حريـة         -٢ .اتخاذ اآلراء دون تدخل   

 و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومـات أو           ،التعبير

األفكار من أي نوع و استالمها و نقلها بغض النظـر عـن             

الحدود و ذلك إما شفاهة أو كتابة و طباعة و سواء أكان ذلك             

 تـرتبط   -٣ .يلة أخـري يختارهـا    في قالب فني أو بأية وس     

 مـن هـذه     ٢ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقـرة        

المادة بواجبات و مسئوليات خاصة و علي ذلـك فإنـه قـد             

تخضع لقيود معينة و لكن فقط باالستناد إلي نصوص القانون          

 من أجل احتـرام حقـوق أو        – أ   :و التي قد تكون ضرورية    

 األمـن الـوطني أو       من أجل حمايـة    – ب   .سمعة اآلخرين 

 ).النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق
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  PPoolliittiiccaall  FFrreeeeddoommالحرية السياسية الحرية السياسية 
 وهـي   ،هناك حرية واسعة لإلنسان في العمل السياسـي       

حرية سياسية شاملة تتضمن النقـد السياسـي و المشـاركة           

 ،السياسية و الممارسة السياسية و حرية الكلمة و حرية الفكر         

ذه الحرية أن يكون لكل إنسان ذي أهلية الحق في          و المراد به  

االشتراك في توجيه سياسة الدولة في الداخل و الخارج و في           

 و نجد نص اإلعـالن      ،إدارتها و في مراقبة السلطة التنفيذية     

 لكـل   -١( : علي ٢٠العالمي لحقوق اإلنسان في مادته رقم       

 .شخص حق االشتراك في الجمعيات و الجماعات السـلمية        

 و  .) ال يجوز إرغام أحد علي االنضمام إلي جمعية مـا          -٢

لكل فرد الحق في االشتراك في      ( : نصت علي  ٢١في المادة   

إدارة الشئون العامة لبالده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين          

 من  االتفاقيـة     ٢٢ كما نصت المادة     )يختارون اختيارا حرا  

رد الحق فـي  لكل ف (:الدولية للحقوق السياسية و المدنية علي 

حرية المشاركة مع اآلخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات          

 مـن نفـس     ٢٥و نصت المادة    ) أو االنضمام إليها مصالحة   

لكل مواطن الحق و الفرصة دون أي تمييز ممـا          ( :االتفاقية

 أن  – أ   : و دون قيود غيـر معقولـة فـي         ٢ورد في المادة    
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 عـن طريـق     يشارك في سير الحياة العامة إما مباشـرة أو        

 أن ينتخب و أن ينتخـب فـي     – ب   .ممثلين مختارين بحرية  

 ،انتخابات دورية أصلية و عامة و علي أساس من المسـاواة          

علي أن تتم االنتخابات عن طريق االقتـراع السـري و أن            

 ). التعبير الحر عن إرادة الناخبين  الحق الكامل فيتضمن

  PPrreessss  FFrreeeeddoommحرية الصحافة حرية الصحافة 

 حرية الصحف والصـحفيين     افة يعني مفهوم حرية الصح  

 : بما في ذلك الحرية الكاملة للجميع      ،بالجهر باألراء واألفكار  

 ،في إصدار الصحف للتعبير عن اآلراء واالتجاهات المختلفة       

 وال يحرم شحص من التعبيـر عـن         ،في إطار القانون العام   

 والصحافة حرة في نشـر األراء فـي إطـار           ،مكنون رأيه 

إال إذا كان    ، والرقابة محظورة على الصحف    ،القانون والنظام 

 . لوقاية النظام االجتماعي،ذلك في األمور الطارئة

  FFrreeeeddoomm  OOff  FFiisshhiinnggحرية الصيد حرية الصيد 

وهي حرية لكل الدول في الصيد في أعالي البحار طبقـاً           

م بشـأن أعـالي     ١٩٥٨لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعـام        

 تقع ضمن الميـاه      وأعالي البحار أي المناطق التي ال      ،البحار

 .األقليمية ألية دولة
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  CCoonnssiioouussnneessss  FFrreeeeddoommحرية الضمير حرية الضمير 
 مصـطلح هـام فـي        الشخصي واإلنساني  حرية الضمير 

 فهو حريـة    ،حياتنا من الناحية السياسية واألخالقية والدينية     

 ،أساسية ألن الضمير اإلنساني هو أساس االنطالق و التقـدم         

حكمهـا وسـاطة و ال      فصلة المرء بخالقه صلة مباشرة ال ت      

 و هي صلة يحكمها الضـمير و يحكمهـا          ،طقوس كهنوتية 

 و هو قانون مرن يوائم الـنفس البشـرية و           ،قانون األخالق 

يساير التقدم في مختلف البيئـات و فـي شـتي األزمنـة و              

 قوامه الكرامة اإلنسانية أوال و اتسـاع النظـر و           :العصور

يري اإلنسان إال ما     و حرية الضمير تعني أال       ،التسامح  ثانيا  

 فـال مـداجاة وال      ،يؤمن به و ال يقول إال ما يعتقد أنه الحق         

 وال تـزر    ، و ما من إنسان إال و يحمـل وزر نفسـه           ،نفاق

 .وازرة وزر أخري
  حرية الطيران فوق أعالي البحارحرية الطيران فوق أعالي البحار

FFrreeeeddoomm  OOff  FFllaayy  OOvveerr  TThhee  HHiigghh  SSeeaass  
وهي حرية لكل الدول في تحليق طائراتها المختلفة فـوق          

م ١٩٥٨عالي البحار طبقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام          أ
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 وأعالي البحار أي المناطق التي ال تقـع         ،بشأن أعالي البحار  

 .ضمن المياه األقليمية أو سيادة أية دولة

  LLaabboouurr  FFrreeeeddoommحرية العمل حرية العمل 
 ،يعطي الشرع و القانون كل فرد مـن أفـراد المجتمـع           

 الحـق فـي أن      ،بصرف النظر عن ديانته و جنسه و سـنه        

 و  ،يزاول أي عمل مشروع تتيح قدراته و مواهبه أن يقوم به          

 سواء كان منها    ، هي أعمال شريفة   ،جميع األعمال المشروعة  

 .العمل اليدوي أو العقلي أو اإلداري

  HHaabbiittaanntt  FFrreeeeddoommحرية المسكن حرية المسكن 
المسكن هو الذي يأوي الشخص إليه و يحتمي فيه من حر           

ون له مكانا آمنا للفرد و أسـرته        الصيف و برد الشتاء و يك     

 ، فالسكن له حرمات و حقوق     ،حتى يشعر باالستقرار و األمن    

فال يجوز اقتحامه دون إذن من صاحبه إال إذا وجـد مبـرر             

شرعي أو قانوني و تحت إشراف السلطة المختصة و تحـت        

 كما تتم الحماية من التجسس علي األفراد فـي          ،مظلة العدل 

 كما أن الفرد حر     ،ن و راحة و استقرار    مساكنهم ألنها دار أم   

في بيته مع مراعاة القيم األخالقية و حسـن التعامـل مـع             

 .الجيران و عدم إزعاجهم أو جرح مشاعرهم
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/ / FFrreeeeddoomm  OOff  NNaavviiggaattiioonnحرية المالحة في البحار حرية المالحة في البحار 
MMaarree  LLiibbeerruumm  

هي سياسة عالمية طبقا للقانون الـدولي للبحـار بحريـة     

 وخصوصاً لو كانت    ، المياه الدولية  المالحة لجميع الدول عبر   

 وهو حق   ،هذه المالحة خارج المياه اإلقليمية للدول المختلفة      

م ١٦٠٩تاريخي للدول منذ قيام هولندا بتأمين هذا الحق عام          

لتأمين حركة أسطولها المالحي الضخم بصـفتها أول قـوة          

 .تجارية كبري تجوب عبر البحار في العالم الحديث

  PPaarrttyyالحزب الحزب 
ـ  أي رأي مخـالف للتقالي     ،قديما يعني الفرقـة   كان   د ــ

  أي االختالف أو،السياسية

 المعارضة أو قسم من المجتمع ينفصل عن المجتمع فـي          

 وهو حاليا أي تنظيم سياسي يسعي       ،بعض تصوراته السياسية  

في إطـار منظومـة     ،للسلطة كي يحقق مبادئـه السياسـية      

 تعني تعـدد     ألن الديمقراطية في أبسط صورها     ،الديمقراطية

 فالحزب هـو أداة لتنظـيم الممارسـة السياسـية           ،األحزاب

 .والمشاركة بين الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة
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  / /   PPaarrttyy  OOff  PPeeoopplleeحزب الشعب حزب الشعب 

 نظر الحزب الشيوعيا

لفظ أطلق على الحزب الشيوعي في االتحـاد السـوفيتي          

الل السابق ألن الناس كانوا ممثلين في أجهزة الحكومة من خ         

  .مجالس السوفيت

  الحزب الشيوعي السوفيتيالحزب الشيوعي السوفيتي
  ((CCPPSSUU))    CCoommmmuunniisstt  PPaarrttyy  OOff  TThhee  SSoovviieett  UUnniioonn  

هو التنظيم السياسـي الوحيـد     شيوعي السوفيتي   الحزب ال 

 والذي يقود الـبالد     ،المعترف به في االتحاد السوفيتي سابقاً     

 وهو القناة الرسمية الوحيدة     ،من أجل تطبيق النظام الشيوعي    

 . في الدولةللنفوذ

  LLaabboouurr  PPaarrttyyحزب العمال حزب العمال 

حزب العمال البريطاني هو أحد األحزاب الرئيسـية فـي      

 ، بصفة دائمة  ويتبادل السلطة مع حزب المحافظين     ،بريطانيا

ويدعو للتحول العقالني واالنتقال بالطبقـات جميعهـا إلـى          

ــة ،االشــتراكية  Faexibility واتصــف الحــزب بالمرون

 .Resilienceتعادة الحيويةواس Toleranceوالتسامح
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  SSiinnggllee  --PPaarrttyyالحزب الواحد الحزب الواحد 

يطلق على وجود تنظـيم سياسـي       مفهوم الحزب الواحد    

 مثل الحزب الواحد فـي الـدول حديثـة          ،واحد داخل الدولة  

 وال يسمح بتعدد األحزاب السياسية حـين وجـود        ،االستقالل

 .الحزب الواحد

  IIssllaammiicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  CCoonnttrrooll  الحسبةالحسبة

 ال يجوز أن يطلـب      ،ة حق لكل إنسان في اإلسالم     الحسب

 بل من حـق الفـرد فـي         ،الفرد العدالة لنفسه دون اآلخرين    

اإلسالم ومن واجبه أيضا أن يدافع عن حق أي فرد آخـر و             

 ).الحسبة(عن حق الجماعة 

حسن الصحبة سن الصحبة حTThhee  RRiigghhttoouuss  CCoommppaanniioonnsshhiipp  

ـ          ن أهم الحقوق التي أعطاها اإلسالم للمرأة األم هـي حس

 ومنحها العديـد     و يعني ذلك أن لها حقوقا كثيرة         ،صحابتها

مثل حسن المعاملة و    من الحقوق تحت عنوان حسن الصحبة       

حسن اإلنفاق و حسن الكلمة و حسن االحتمـال و الصـبر            

 ،عليها و إطاعتها و غير ذلك من حقوق األم علي أوالدهـا           

ـ           ة وهي حقوق واسعة فسيحة أفسح اإلسالم لها في فكر األم

 و يكفي المـرأة شـرفا و فخـرا أن    ،ةاإلسالمية أكبر مساح 
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 مـن أجـل أمومتهـا       ،اإلسالم آثرها بالتكريم بالتوصية بها    

 لمل لها مـن فضـل       ، أضعاف ما أوصي بالرجل    ،الضعيفة

 . فحقوق األم تعني حسن صحابتها،السبق و شرف المنزلة

  CCrroowwddالحشد الحشد 
الحشد أو االحتشاد مصطلح يطلق على مجموعـة مـن          

 وهـم   ،األفراد أجمعوا على أمر من غيـر ترتيـب سـابق          

 ،مجموعة حشدت ألمر مقرر سلفاً كما في الحشود العسكرية        

وتمثل الحشود نموذجاً سلوكياً يمكن أن يستجيب األفراد فيـه          

 .بطرق غير متوقعة للمؤثرات الجماعية

  CCiivviilliizzaattiioonnالحضارة الحضارة 
ر أو التقـدم والتحـول      ــعني عملية التحض  الحضارة ت 

اإلنساني بشكل عام من مستوى إلى مسـتوى أكثـر تعقيـداً      

 ،وتطوراً من حيث التقنية المسـتخدمة أو الثقافـة السـائدة          

فالحضارة ترمز إلى المظاهر الثقافية واالقتصادية والسياسية       

في حقبة معينة للداللة على روح الشـعب علـى المسـتوى            

 ألنهـا    فالحضارة أكثر اتساعاً من الثقافـة      ،القومي والوطنى 

 وقد يعني المصـطلح حضـارة       ...تعنى كل مقومات الحياة   

 .شعب بعينه أو حضارة منطقة بذاتها
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  TThhee  RRiigghhtt  الحقالحق

الحق في المفهوم العام هو قدرة لشخص من األشـخاص          

علي أن يقوم بعمل معين يمنحه القانون له و يحميه تحقيقـا            

 و أن الفقـه     ، و أن كل حق يقابلـه واجـب        ،لمصلحة يقرها 

نوني قد استقر علي تعريف الحق بأنه سلطة شخص علي          القا

 و ال يمكن    ، يقرها القانون ويحميها   ، مادي أو أدبي   ،شئ معين 

 حيث ال يوجـد الحـق إال حيـث          ،تصور الحق بدون قانون   

 أما  ، أي مجتمع يسوده القانون    ،يعيش الناس في مجتمع منظم    

 . فإن الحق لألقوى دائما،في المجتمعات البدائية

  من للفرد يساعد في حريته الكاملةمن للفرد يساعد في حريته الكاملةحق األحق األ
  SSaaffeettyy  RRiigghhtt  FFoorr  TThhee  OOnnee  HHeellppss  HHiissCCoommpplleettee  FFrreeeeddoomm  

و يقصد بحق األمن حماية اإلنسان في نفسـه و مالـه و             

عرضه و إضفاء األمن عليه و منع االعتداء عليـه و عـدم             

التحقير من شأنه أو تعذيبه و اضطهاده سواء أكان ذلك مـن            

لة و بحيـث ال يـتم ذلـك إال بحكـم            أفراد المجتمع أو الدو   

 . حق األمن للفرد يساعد في حريته الكاملة،قضائي
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    MMootthheerrhhoooodd  RRiigghhtt  حق األمومةحق األمومة
 See: Childern Nurscry Right انظر حق حضانة األطفال

  CCooppyyrriigghhtt  ))الملكية الفكرية واألدبيةالملكية الفكرية واألدبية((حق التأليف حق التأليف 

 مصـطلح   )حق التـأليف  (حقوق الملكية الفكرية واألدبية     

فهوم يعني الملكية لكل شيء معنـوي كاألعمـال الفنيـة           وم

 وتنظم هذه الملكيـة بحيـث       ،واألدبية واالختراعات وغيرها  

 ،يستفيد منها كل شخص يفيد العالم بثمرة فكره وفنه وإبداعه         

 .ونظمت اتفاقية الجات هذه الحقوق على المستوى الدولي

  RRiigghhtt  TToo  VVootteeحق التصويت حق التصويت 

 الممارسـة السياسـية     هو أبسـط أشـكال    حق التصويت   

 ، وأول الحقوق السياسية للمواطن في العصر الحديث       ،للشعب

بداء الرأي في القضايا  المختلفـة للجميـع         إوتعني منح حق    

 .دون تمييز

  حق تقرير المصيرحق تقرير المصير
  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  OOff  DDeessttiinnyy  RRiigghhtt  

الحقوق الجوهريـة لألمـم و      أهم  حق تقرير المصير من     

 األمـم المتحـدة العديـد مـن          و لقد احتوي ميثاق    ،الشعوب
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النصوص التي تعلق بهذا الحق الحيوي من حقوق اإلنسـان          

 كما تبنت الجمعية العامة     ،٧٦ ،٧٣ ،٥٥ ،٢ / ١مثل المواد   

لألمم المتحدة إعالن منح االسـتقالل للبلـدان و الشـعوب           

 م و الذي أكدت     ١٩٦٠ لعام   ١٥١٤المستعمرة بقرارها رقم    

 Speedy و غير مشـروطة  فيه ضرورة وضع نهاية سريعة

and Unconditional End لالستعمار بكافة ظواهره و صوره 

و أن خضوع الشعوب لسيطرة شعوب أخري يعـد إنكـارا           

 و حق كل الشـعوب فـي تقريـر        ،لحقوق اإلنسان األساسية  

 ثم أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هـذا         ،مصيرها فورا 

م معلنـة أن     ١٩٩٦ لسـنة    ٨٤/ ٥١الحق في قرارها رقم     

اإلنجاز الكامل لحق كل الشعوب في تقريـر المصـير هـو            

الشرط الجوهري و الضـمان الفعلـي لحقـوق اإلنسـان و            

 و كـذلك فـي قرارهـا رقـم          ،للمحافظة عليها و تعزيزها   

 م و الذي طالب بالتحقيق العالمي لحق        ١٩٩٧ لعام   ٥٢/١١٣

 ٥٣/١٣٤ و كذلك قرارها رقم      ،الشعوب في تقرير مصيرها   

 . م١٩٩٨ة لسن
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  CChhiillddeerrnn  NNuurrsseerryy  RRiigghhttحق حضانة األطفال حق حضانة األطفال 

حقوق المرأة في اإلشراف علـي تربيـة الصـغار مـن            

 و قد   ، و يسمي حق األمومة أو حق حضانة األطفال        ،أوالدها

منحه اهللا تعالي من خالل الشريعة اإلسالمية للنساء فهن أحق          

 هـذا    حديث نبوي شريف عن     و في  ،بأوالدهن مالم يتزوجن  

َأن امرَأةً قَالَتْ يا رسـوَل      ( :معني يقول عبِد اللَِّه بِن عمٍرو     ال
               ِسـقَاء ِيي لَـهثَـدو ـاءِوع طِْني لَهب ذَا كَانِني هاب اللَِّه ِإن
وِحجِري لَه ِحواء وِإن َأباه طَلَّقَِني وَأراد َأن ينْتَِزعـه ِمنِّـي            

  سا را          فَقَاَل لَهقُّ ِبِه مَأنِْت َأح لَّمسِه ولَيلَّى اللَّهم عوُل اللَِّه ص
  .رواه أبو داود وأحمد)لَم تَنِْكِحي

  LLiiffee  RRiigghhttحق الحياة حق الحياة 

حق الحياة هو حق مشروع لكل مولود علي وجه األرض          

في أن ينمو و يعيش حياة طبيعية و يتمتع بحياته فال يجـوز             

 فحـق  ، أثنـاء الحـروب   و خصوصا،قتله وال التخلص منه 

الحياة أثناء الحروب بالنسبة للمدنيين لم تلتزم به الـدول و ال    

االتفاقات الدولية حتى اهتمت به الجمعية العامة في قراريهـا          

 ، م ١٩٩٠ لسـنة    ٤٥/١٠٠ م و    ١٩٨٨ لسنة   ٤٣/١٣١رقم  

فأكدت فيهما علي ضرورة تقديم المساعدة اإلنسانية إلي كـل          
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 و ضرورة وصول هذه     ،ة في العالم  ضحايا النزاعات المسلح  

 .المساعدات للمدنيين بأسرع ما يمكن

  الحقد واليأس السياسيالحقد واليأس السياسي
  PPoolliittiiccaall  EEnnvvyy  AAnndd  DDeessppaaiirr  

 ،هما من الظواهر السياسية للجماعات المتطرفة أياً كانت       

وتنصب على الفرد والمجتمع وأصحاب الثروات والمنجزات       

د مصـداقيتها    وتصل لحد التخريب والغوغاء وتفق     ،الجماعية

 .لدى الجماهير بسرعة فائقة

  SSuucckklliinngg  RRiigghhtt  حق الرضاعةحق الرضاعة

فمن توجيهـات اهللا    ،من أهم حقوق الطفل على أبيه وأمـه       

عز وجل في القرآن الكريم أن األم تقوم على إرضاع ولدها           

وال يقصر  ،وعلى األب أن يتولى اإلنفاق    ،لمدة سنتين كاملتين  

ل البيت أثناء فتـرة     وال يهم ،في حق الزوجة وال حق المولود     

فاألم أحق وأولى بالرضاعة لصالح المولود وكحق       ،الرضاعة

فإذا لم تتمكن األم من الرضـاعة فيـتم اختيـار           ،من حقوقه 

معتدلة ،غير مترهلة ،المرضعة بحيث تكون فتاة متوسطة السن     

خاليـة مـن    ،نقية الرأس مـع العينين    ،عظيمة التدين ،المزاج

فالرضاعة الطبيعيـة   ،هوهذه حقوق للطفل ولصالح   ،األمراض
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ألن اهللا عز وجل وفـر الغـذاء        ،حق أصيل من حقوق الطفل    

بإدرار اللبن من ثـدي     ،المناسب للمولود الضعيف بعد والدته    

أمه ليكون له طعاماً وشراباً إلى أن يكبر ويكتفـي بالطعـام            

وعدم إرضاع الطفل يحرمه من أهم حقوقه الطبيعيـة         ،العادي

ن طعامه الذي وهبـه اهللا لـه        ويضر الطفل كثيراً ويحرمه م    

 .والذي يحقق له الصحة البدنية والنفسية

  NNaattiioonnss  RRiigghhtt  IInn  PPeeaaccee  حق الشعوب في السالمحق الشعوب في السالم

هو حق دولي أصيل وجوهري لكل الشـعوب واألفـراد          

ولذلك فقد تم النص عليه في المادة األولى من ميثاق األمـم            

كما صدر اإلعالن الخاص بحق الشعوب في السالم        ،المتحدة

الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقـم          

والذي أكد على حق شـعوب الكـرة        ، م ١٩٨٤ لسنة   ٣٩/١١

األرضية المقدس في السالم وأن المحافظـة علـى السـالم           

وتعزيز تطبيقه يشكل التزاماً جوهرياً على عاتق كـل دولـة        

وضرورة وضع الدول حد للتهديد بالحرب وعدم اللجوء للقوة         

 .في العالقات الدولية
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  SSeellff--KKeeeeppiinngg  RRiigghhtt  حق صيانة النفسحق صيانة النفس

أعطت االتفاقيات والمعاهدات الدولية لإلنسان حقاً يسـمى        

الدفاع عن اآلالت اإلنتاجيـة والـوطن    حق صيانة النفس أو

مما يعني إعطاء حقوق المواجهة والرد      ،أثناء السلم أو الحرب   

ناء الحروب القيـام    وهو ما يستطيع المواطن بمفرده أث     ،بالمثل

فنجد أن هذا الحق غيـر ممكـن التحقيـق أو التطبيـق             ،به

بل يرتد ليجعل المواطن سـلبياً فـي التعامـل مـع            ،الفعلي

ونجد هذا الحق غير متاح في القوانين الدولية مثلما         ،األحداث

 ...قأتاح المنهج اإلسالمي عدم قتل النفس إال بالح

  TTrraanniissttحق العبور حق العبور 
هو  و ،من حقوق القانون العام والدولي    حق العبور البريء    

حق كفله القانون الدولي لألفراد عبر الدول سـواء بريـا أو            

 أما قانون البحار الدولي فقد كفل هذا الحـق          ،بحريا أو جويا  

للدول المغلقة أو الدول الداخلية التي ليس لهـا منفـذ علـى             

 فمنحها القانون حق العبور في أقـاليم الـدول التـي            ،البحار

 وتوقيع اتفاقيات   ،ل بينها وبين البحر على أساس التبادل      تفص

 .مشتركة تكفل هذا الحق
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  حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في التعويضحق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في التعويض
  CCoommppeennssaattiioonn  RRiigghhtt  FFoorr  TThhee  VViioollaattiioonnss  VViiccttiimmss    

حق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في التعويض هو حق         

 حيث أن    ،أصيل لكل من يتعرض النتهاكات حقوق اإلنسان      

 هانتهاك حقوق اإلنسان أو حرياته الفردية أو الجماعية ال يزيل         

ورغبة في التخفيف عنهم نصت المواثيق الدولية       ،أي تعويض 

على ضرورة تعويض المجني عليهم أو أفراد أسرهم تعويضاً    

 مـن العهـد الـدولي       ١٤/٦كافياً مثل ما نصت عليه المادة       

ـ  ،للحقوق المدنية والسياسية    مـن اإلعـالن     ١٩ادة  وكذا الم

الخاص بحماية كل األشخاص ضد االختفاء القسري الصادر        

 ٣٥وقـرار لجنـة حقـوق اإلنسـان رقـم           ، م ١٩٩٢عام  

 م بحق هؤالء في استعادة أموالهم وفي التعويض         ١٩٩٦لسنة

وكذا قرار ذات اللجنـة     ،وفي إعادة التأهيل وفي رد االعتبار     

 . م١٩٩٨ لسنة ٤٣رقم 

  CChhiilldd  RRiigghhtt  TToo  PPllaayy  حق الطفل في اللعبحق الطفل في اللعب

حق األطفال في اللعب حق أصيل وأعطـي هـذا الحـق        

بل أوصانا علمـاء التربيـة      ،لألطفال لكي يتمتعوا بطفولتهم   

ــم    ــتهم وتفه ــال ومالطف ــع األطف ــب م ــو باللع والنم
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والنزول لمسـتوى األوالد واللعـب معهـم بمـا          ،احتياجاتهم

ـ        يوهذا مبدأ تربو  ،يحبون ي  جديد نادى به علماء التربيـة ف

 :حيث يقول علمـاء التربيـة لآلبـاء       ،أواخر القرن العشرين  

 .اتركوا األطفال يلعبوا والعبوا أنتم معهم

  OOrrpphhaammeedd  CChhiilldd  RRiigghhtt  حق الطفل اليتيمحق الطفل اليتيم

حق األطفال اليتامى في الحياة الكريمة أسـوة بنظـائرهم          

فال بد من رعاية اليتامى واالهتمـام بهـم   ،حق إنساني أصيل  

وقـد  ،حاجة إلى رعاية وعطف وحنان    ألنهم في   ،أكبر اهتمام 

أما مـن فقـد     ،حرموا من كل ذلك بوفاة األب وهذا هو اليتيم        

كما أن اليتيم عموماً هـو المتفـرد مـن          ،األم فيسمى لطيماً  

الكائنات وهو من افتقد أبويه أو والده في سن تبدأ من الميالد            

سواء كان ببلوغ سن الزواج أو      ،وتنتهي عند بلوغ الذكر أشده    

ولما كان فقد اليتيم بليغاً فـي نفسـه         ،و بالزواج لألنثى  أ،هفوق

عنايةً وغذاء وكساء وإرواء    ،لعوزه للتربية طوال مرحلة يتمه    

وبليغاً في تعليمه على    ،نفسياً وروحياً ومعنوياً وإيواء وتعليماً    

مما يرسب في نفسه نـوازع      ،المجتمع إن هو عانى من يتمه     

فقـد دعتنـا    ،ه المعاناة الشر لبراءته من أي ذنب يستحق علي      

الشرائع السماوية للعناية باليتيم والرحمة به حماية للمجتمـع         
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من رد الفعل فأوصانا اهللا خيراً بمال األيتام بحيث نسـتثمره           

كما دعانا إلطعام اليتيم    ،ونقوم على تنميته ورعاية شئونهم    ،لهم

ونستخلص من اآليات القرآنية الخاصة باليتامى      ،بحب وحنان 

فال يحـق   ، يخول لليتامى معاملة خاصـة     :لتالية لهم الحقوق ا 

لألوصياء عليهم أكل شئ من أمـوالهم المورثـة المـؤتمن           

إال بما يقابل والية شأنهم إن كان هـؤالء األوصـياء           ،عليها

فإذا بلغوا سن الزواج ورأى األوصياء فـيهم النضـج          ،فقراء

اد وإن كان اليتـامى إناثـاً وأر      ،الفكري فتدفع لليتامى أموالهم   

وعموماً يتـولى   ،األوصياء الزواج بهن فتوفّى لهن مهورهن     

ويجب اإلنفـاق علـى اليتـامى لحـد         ،شئون اليتامى بالقسط  

سواء مـن الزكـاة أو صـدقات التطـوع ومـال            ،اإلكرام

وذلــك فــي المرتبــة الثانيــة مباشــرة بعــد ذوي ،الغنائم

ويشمل اإلنفاق إيوائهم باتخاذهم إخواناً في الـدين أو         ،القربى

ويجب اإلحسان إليهم بالفعل والقول أو على       ،لمأوى المستقل با

وينبغي ،األقل عدم التجبـر علـيهم أو معـاملتهم بفظاظـة          

وإرزاقهم من ميراث   ، ومخالطتهم اجتماعياً  ماإلصالح لشؤونه 

فالمعاملة الطيبة واجبة لكل يتـيم      ،مخاليطهم إن هم حضروه   

 على  والمحافظة على حقوقهم واجب أيضاً    ،على كل المسلمين  
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ــول اهللا ،الجميع ــا رس ــة باليتيمورغّبن ــة ، بالعناي وبكفال

وبمراعاته ،وبالمسـح علـى رأسـه     ،هواالهتمام بشؤون ،اليتيم

  .وأن خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه،واإلنفاق عليه

  الحق في االسم المناسبالحق في االسم المناسب
  RRiigghhtt  IInn  SSeelleeccttiinngg  RReelleevvaanntt  NNaammee  

طبيعي لكـل   حق الطفل في تسميته باالسم المناسب حق        

 فمن حق الطفل على من يتولى أمره أن يختار لـه            ،األطفال

فالبد مـن اختيـار     ،اسماً حسناً يفتخر به بين أقرانه وزمالءه      

ليكون االسم نداءاً طيباً محببـاً إلـى        ،األسماء الحسنة ألبنائنا  

فهو حق من حقوق المولود الختيار األسماء الحسنة له         ،النفس

وأن أفضل األسماء عبد    ،والمحرمةوتجنب األسماء المكروهة    

وهذا حق للطفل   ، وعبد الرحمن وما يبشر به وال ينفر منه        اهللا

ألنه يؤثر على حياة الطفل وعلـى نفسـيته         ،في االسم الحسن  

كما أن الناس يدعون يوم القيامـة       ،طول عمره إذا كان سيئاً    

على أن تكون التسمية منذ أول يـوم        ،بأسمائهم وأسماء آبائهم  

 . أو في اليوم السابع من والدته مع عقيقتهمن والدته
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    DDeevveellooppmmeenntt  RRiigghhttالحق في التنمية الحق في التنمية 
 انظر اإلعالن الخاص بالحق في التنمية/ 

  SSeeee::  TThhee  PPrriivvaattee  DDeeccllaarraattiioonn  IInn  DDeevveellooppmmeenntt  

  NNaattiioonnaalliittyy  RRiigghhtt  الحق في الجنسيةالحق في الجنسية

 ن مـن اإلعـال    ١٥ فالمادة   ،و هو حق رئيسي لألشخاص    

 لكل فـرد حـق التمتـع    :نسان تنص عليالعالمي لحقوق اإل  

 و ال يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته          ،بجنسية ما 

 كما أكدت لجنة حقـوق      ،و ال من حقه في تغيير هذه الجنسية       

 م أن الحق في الجنسية      ١٩٩٧/ ٣٦اإلنسان في قرارها رقم     

 Anيعد حقا من حقوق اإلنسان التي ال يمكن المساس بهـا  

Intalienable Right،   و أن الحرمان التعسفي مـن الجنسـية 

 يشكل  ،استنادا إلي أسس عنصرية أو وطنية أو إثنية أو دينية         

 .انتهاكا لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية

  TThhee  RRiigghhtt  TToo  BBee  FFrreeeeالحق في الحرية الحق في الحرية 

 أن يعيش اإلنسان حراً وآمنـا       ،هو أحد الحقوق األساسية   

ة يقصد به تحـرر      والحق في الحري   ،على نفسه وماله ووطنه   

اإلنسان من أي استعباد يقع عليه وأنه ليس ألحد حق التحكم           

 وهو حق لكـل  ،Pet Of Sandorفي اآلخرين والسيادة عليهم 
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فرد ومشروط بعدم اإلضرار باآلخرين في ضـوء القـوانين         

 .واألعراف الخاصة بكل مجتمع

  RRiigghhtt  TToo  PPrriivvaaccyyالحق في الخصوصية الحق في الخصوصية 

رن العشرين وهو الحق في أن      من أهم الحقوق إلنسان الق    

يكون لكل فرد الحق في حياته الخاصة المحاطـة بالسـرية           

وعدم التدخل في هذه الحياة واقتحامها طالما ال تتعدى علـى           

  .القانون والنظام العام وال تمس حرية اآلخرين

  AAbbssoollaattee  JJuussttiiccee  RRiigghhttالحق في العدل التام الحق في العدل التام 

حياة البشـرية   العدل حق رئيسي و قيمة أساسية عليا في         

 و بدونه   ، فالعدل ضروري للحياة اإلنسانية    ؟،... لم ال  ،جمعاء

تهدم هذه الحياة و يسود الظلم و الجور أنحاء العالم و تنعـدم           

 و يعرف العـدل بأنـه   ،الحرية و المساواة و األمن و السالم 

اإلرادة الراسخة و الدائمة الحترام كل الحقوق و أداء كـل           (

لعدل فضيلة فردية و جماعية معا و هي         كما أن ا   ،)الواجبات

 فالعدل يعني العدالـة     ،الزمة لنهضة و نمو األمم و الشعوب      

في تطبيق القوانين و العدالة في الخصومات بـين النـاس و            

عدالة التوزيع في المنتج االجتماعي و العدالة الضـريبية و          
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 و  ،غيرها من أوجه العدل بين الناس كالعدالة في الوظـائف         

   . في المرتبات بين الشرائح الواحدةالعدالة

  IImmmmoollaattiioonn  RRiigghhtt  الحق في العقيقةالحق في العقيقة

و هي حق للمولود إلظهار الفرحة بـه و إشـاعة لجـو             

 و العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يـوم            ،السرور

 و ليطعم منها الفقـراء و       ،السابع من والدته شكرا هللا تعالي     

فضل اهللا سـبحانه و     األهل و األصحاب و هي رمز الشكر ل       

 حتى تكون بداية عهد الطفل بالدنيا محاطـة بأسـباب           ،تعالي

 و يستحب عمل عقيقة للمولود الذكر بـذبح         ،الخير و البركة  

 و يدعي األهل و األصـدقاء       ،كبشين و كبش واحد عن الفتاة     

  . و يستحب الدعاء ممن حضر،من أقارب الزوجين
  FFoorreeiiggnneerrss  RRiigghhttss  حقوق األجانبحقوق األجانب

هي مجموعة من الحقوق التي تتقرر لغير       ألجانب  حقوق ا 

المواطن في دولة ما و كان القانون الرومـاني ينظـر إلـي             

 و هنـاك    ،األجانب باعتبارهم خارجين علي القانون أو أعداء      

 األول ينظـر    :اتجاهان في الفكر القانوني اإلنساني الـدولي      

لألجانب نظرة مساواة بالمواطن و يعطـي لألجنبـي نفـس           

 و الثاني هي نظريـة      ، و هي نادرة التطبيق    ،لوطنيحقوق ا 
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الحد األدنى من الحقوق التي تمنحها الدولة لألجانـب مثـل           

االعتراف بالشخصية القانونية و حرية العقيـدة و ممارسـة          

الشعائر الدينية و تمكينه من الوقوف أمام المحاكم و حمايـة           

  و األمن الشخصي و الحق فـي       ،األجنبي من االعتداء عليه   

اختيار زوجة و غيرها من الحقوق التـي تضـمنها قـرار            

 م و   ١٩٨٥ عام   ٤٠/١٤٤الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      

إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسو من رعايا        (المسمي  

 ).البلد الذي يعيشون فيه

    HHaannddiiccaappppeedd  CChhiillddeerrnn  RRiigghhttss  حقوق األطفال المعاقينحقوق األطفال المعاقين  
كبيرا بالمعاقين من األطفـال و      اهتمت اإلنسانية اهتماما    

أعطتهم حقوقا كبيرة من التعلـيم و الرعايـة و العطـف و             

الحنان و التأهيل العلمي و المهني حسب القـدرات و تفهـم            

 و رفعت عنهم الحـرج لتـدعيم العالقـات          ،حاالت اإلعاقة 

 في إطار من تبـادل التقـدير و االحتـرام بـين             ،اإلنسانية

  .األصحاء و المعاقين
  PPrreeffeerreennttiiaall  RRiigghhttss أفضلية  أفضلية حقوقحقوق

هي عملية منح الدول الشاطئية بعـض الحقـوق لتـأمين           

الحماية الكافية لمصائدها الساحلية فـي الميـاه المالصـقة          
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لسواحلها مباشرة بعد األثني عشر ميال المقررة فـي قـانون           

 .البحار

  MMiinnoorriittiieess  RRiigghhttss  حقوق األقلياتحقوق األقليات

عـات و قواعـد     األقليات موجودة في كل الدول و المجتم      

حقوق اإلنسان تهدف إلي تكـريم و حمايـة كـل الكائنـات             

البشرية بما فيهم األقليات سواء أكانت أقلية دينية أو عرقيـة           

 ضرورة حماية الدولـة للذاتيـة       : فلهم حقوق منها   ،أو لغوية 

الوطنية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية أو اللغويـة لجميـع            

التمتع بثقافتها و ديانتها و لغتهـا        و حق األقلية في      ،األقليات

الخاصة في السر و العلن و التمتع بكل حقـوق اإلنسـان و             

 و أنشأت األمـم المتحـدة       ،الحريات األساسية المعترف بها   

الجنة الفرعية لمكافحة اإلجراءات التمييزية و حماية األقليات        

 م كجهــاز فرعــي للمجلــس االقتصــادي و ١٩٤٧عــام 

 ٤٧/١٣٥ الجمعية العامة قرارا رقـم        كما تبنت  ،االجتماعي

 م بشأن إعالن حقوق األشخاص المنتمـين إلـي         ١٩٩٢لعام  

  .أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية
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  HHuummaann  RRiigghhttss  حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان  

 See: / Theنظر اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان    ا 
Universal Declaration Of Human Rights   

رف بأنها حقوق مشتركة بين النـاس ال        حقوق اإلنسان تع  

 فهـي   ، وبذلك ،يستأثر بها أحد على سبيل االستئثار واإلنفراد      

 إال أنها فـي     ،ال تتفق مع المعنى االصطالحي الدقيق للحقوق      

 يسبغ عليها القانون    ،نفس الوقت تعطي لألفراد سلطات معينة     

 أطلق عليها كثيـر     ، ولذلك ،حمايته من أي اعتداء يقع عليها     

 .”حقوق” الفقهاء اسممن

  EEnnvvrriioonnmmeennttaall  HHuummaann  RRiigghhttssحقوق اإلنسان البيئية حقوق اإلنسان البيئية 

 بيئـة    حق كل إنسان في      حقوق اإلنسان البيئية تتمثل في    

 لكي يحيا اإلنسان حيـاة سـعيدة        ،نظيفة خالية من أي تلوث    

 فلقد طالب اإلسالم اإلنسان بأن يتعامـل مـع          ،مستقرة هانئة 

 يجب المحافظة عليها حتى     البيئة من منطلق أنها ملكية عامة     

 فال بد أن نتجه إلي البيئة ننقيها من التلـوث           ،يستمر الوجود 

 و أن نعمـل علـي       ،الهوائي و المائي و السمعي و البصري      

الحفاظ علي البيئة من أي عناصر تلوثها أو تضر بتكوينهـا           

 فالتلوث ببساطة شديدة هو أي تغير يطرأ علي أي          ،الطبيعي
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 مثل الماء أو الهـواء      ،الموارد الطبيعية من مكونات البيئة و     

 ، مما يجعلها غير صالحة لالستخدامات المحددة لها       ،أو التربة 

و خصوصا إذا كان هذا التلوث من جراء أفعال اإلنسـان و            

 مثل إلقاء المخلفات دون أي معالجة في المجـاري          ،تصرفاته

 ممـا يـؤدي لتغييـر       ،المائية أو علي التربة أو في الهـواء       

 و من هنا يـأتي دور       ،ت الطبيعية لهذه العناصر البيئية    الصفا

الفرد و المجتمع في الحفاظ علي البيئة لتكون نظيفة خاليـة           

 و المدخل األول لهذا الحفاظ علـي البيئـة هـو            ،من التلوث 

 .الوعي البيئي

  حقوق اإلنسان أثناء الحروب و النزاعات المسلحةحقوق اإلنسان أثناء الحروب و النزاعات المسلحة
  HHuummaann  RRiigghhttss  WWiitthhiinn  AArrmmeedd  CCoonnfflliiccttss  &&  WWaarrss  

لإلنسان أن يتمتع بحقوقه اإلنسانية أثناء الحروب و فـي          

 و لقد جاء فـي إعـالن طهـران          ،وقت النزاعات المسلحة  

 م أن إنكار حقوق اإلنسان أثناء النزاعـات المسـلحة      ١٩٦٨

يمكن أن يولد ردود فعل تؤدي إلي إغراق العالم في عداءات           

ء الحرب تعد    و أن أية إساءة أو انتهاكات ترتكب أثنا        ،متزايدة

اعتداء علي حقوق اإلنسان في الكرامة و األمن و السـالمة           

 ٩٥ و كذلك أكد علي ذلك قرار الجمعية العامة رقم           ،الجسدية
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 م و الخاص بالنظام األساسي لمحكمة نورمبرج        ١٩٤٦لسنة  

 م و الخاصـة     ١٩٤٩ من اتفاقيات جنيف لعـام       ٣و المادة   

قة في أوقـات النـزاع      بقواعد القانون الدولي اإلنساني المطب    

 كما أكد قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم         ،المسلح

 م أن حقوق اإلنسان األساسية كما هـي         ١٩٧٠ لعان   ٢٦٧٥

مقبولة في القانون الدولي و منصوص عليها فـي المواثيـق           

  .الدولية يستمر تطبيقها كاملة في أوقات النزاعات المسلحة

  PPoossiittiivvee  RRiigghhttssحقوق إيجابية حقوق إيجابية 

يطلق عليها الجيل الثاني    الحقوق اإليجابية مصطلح ولفظ     

من الحقوق مثل كفالة العدالة االجتماعية و التخلص من الفقر          

و المشاركة في جوانب الحياة االقتصـادية و االجتماعيـة و           

 .الثقافية

  LLiicceennssiinngg  RRiigghhttحقوق الترخيص حقوق الترخيص 

الحقوق الخاصة بالتراخيص هي الحقوق التـي تمنحهـا         

سمالية كبيرة لشركة محلية لكي تسـتخدم عالمتهـا         شركة رأ 

التجارية المسجلة والمشهورة عالمياً وتمدها ببعض العناصر       

األساسية الالزمة النتاج سلعة معينة وذلك مقابل نسبة كبيرة         

 .من األرباح
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  NNeeiigghhbbooww  RRiigghhtt  IInn  IIssllaammحقوق الجار في اإلسالم حقوق الجار في اإلسالم 

 أي  الجار هو من يجاورك في السكن أو العمـل أو فـي           

 : و قد أوجب اإلسالم حقوقا للجار من ناحيـة         ،نشاط تقوم به  

 و  ، و رعاية حقوقـه    ، و معاملته معاملة حسنة    ،اإلحسان إليه 

 و صيانة عرضـه و      ، و عدم التلصص عليه    ،المحافظة عليه 

 و  ، و إلقاء السالم عليه    ، و عدم التطاول عليه في البنيان      ،ماله

 و  ،حه األمـان الكامـل     و تأمينه و من    ،عدم ترويعه أو إيذاءه   

 نجد أن للجـار  ... و هكذا،مساعدته في أي شئ يحتاجه منك  

 بل انفرد بها    ،حقوقا في اإلسالم لم تأت بها أي مواثيق دولية        

 فنجد أن اإلسالم قد أعطـي       ،اإلسالم كشريعة و كنظام حياة    

 فالجار هو أقرب    ،الجار العديد من الحقوق اإلنسانية المتفردة     

ال بد أن تكون عالقات الجوار علي أحسن ما          و   ،الناس إلينا 

 ألن الجار يكون الملجأ األول لنا في األزمات و قد           ...يكون

 .يكون أقرب من األهل و األصدقاء

  GGrroouupp  RRiigghhttssحقوق جماعية حقوق جماعية 

يطلق عليها الجيل الثالث من الحقوق مثل الحق في السالم          

 علـي  و في التنمية و في بيئة نظيفة و متوازنة و في السيادة           

 .الموارد الطبيعية و حق تقرير المصير
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  EExxcclluussiivvee  RRiigghhttssحقوق خالصة حقوق خالصة 

الحقوق الخالصة هي حقـوق الـدول الشـاطئية غيـر           

المشروطة في استغالل أو استثمار الثـروات الكامنـة فـي           

 وال يحق لدولـة     ،مناطق البحار الواقعة في مياهها اإلقليمية     

حـق للدولـة     كمـا ي   ،أخرى أن تنازعها أو تسلب منها ذلك      

الشاطئية أن تصدر التشريعات المنظمة للصـيد فـي تلـك           

 فلها الحقوق الكاملة والخالصة في االستغالل لتلـك         ،المناطق

 .المناطق

  NNeeggaattiivvee  RRiigghhttssحقوق سلبية حقوق سلبية 

يطلق عليها اسم الجيل األول من الحقوق و تهـدف إلـي            

 .حماية اإلنسان ضد أي أعداء علي حريته الفردية

  SSoovveerreeiiggnn  RRiigghhttssحقوق سيادة حقوق سيادة 

هي حقوق تفرضها سيادة الدولة على مياههـا األقليميـة          

 بحيث تخضع تلك الميـاه واألراضـي        ،وعلى سائر أرضها  

 وتكون السيادة هنا سيادة إقليمية ألنها       ،لواليتها خضوعاً تاماً  

 .تعبر عن ممارسة الدولة لسلطة مطلقة على إقليمها
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    CChhiilldd  RRiigghhttssحقوق الطفلحقوق الطفل
 International اقية الدولية لحقـوق الطفـل  انظر االتف/ 

Agreement For Child Rights 
و لقد تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقـم           

 م الخاص بحقوق الطفل تعرضت فيـه        ١٩٩٦ لسنة   ٥١/٧٧

 ضرورة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل و حمايـة األطفـال           :إلي

فـال الالجئـين و     الذين يتأثرون بالنزاعات المسلحة و األط     

المهاجرين داخليا و منع و القضاء علـي بيـع األطفـال و             

استغاللهم جنسيا و القضاء علي استغالل األطفال في العمـل          

 .و مواجهة حاسمة لظاهرة أطفال الشوارع

    CCoommmmaann  RRiigghhttssالحقوق العامة الحقوق العامة 
كفلت القوانين و المعاهدات الحقوق العامـة للمـواطنين         

 ،قيـدتهم و أحسـابهم و أنسـابهم       جميعا دون النظر إلـي ع     

فالمواطنون جميعا في الحقوق سواء ألنهم جميعـا يتمتعـون    

بالحرية و العدالة و المساواة و الديموقراطيـة و األمـن و            

 التـي   ،األخوة و التكافل و التعاضد و غير ذلك من الحقوق         

 فهي تطبـق علـي      ،هي عامة من حيث الشكل و المضمون      

 و علي السـيد و      ،لرجل و المرأة   و علي ا   ،الصغير و الكبير  
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 و بصرف النظر    ، و علي الحاكم و العامة و الخاصة       ،المسود

 .عن الدين و اللون و العقيدة و الجنسية و الهوية و االنتماء

  RReeffuuggeeeess  RRiigghhttssحقوق الالجئين حقوق الالجئين 
اهتمت األمم المتحدة بشئون و حقوق الالجئـين و عـدم           

 جواز معاقبتهم أو معاملتهم

أن وجودهم في البلـد غيـر مشـروع و           بسبب   وء   بس

تمتعهم بكل الحقوق المدنية األساسية و منحهم كل مسـاعدة          

 ةضرورية بما في ذلك الطعام و المأوي و التسهيالت الصحي         

و معاملتهم كأشخاص لهم مأساة و عدم التمييز بينهم واحترام          

وحدة األسرة الواحدة و مساعدتهم للتعرف علي أقـاربهم و          

 و من قـرارات األمـم       ،ي الرجوع االختياري  مساعدتهم عل 

 دعوة مؤتمر األمم المتحـدة بشـأن        :المتحدة بشأن الالجئين  

الالجئين و عديمي الجنسية الذي تبنـي االتفاقيـة الخاصـة           

 البروتوكول الخاص بوضـع     ، م ١٩٥٠بوضع الالجئين عام    

 و اعتماد النظام األساسي لمفوضـية       ، م ١٩٦٦الالجئين عام   

 و إعالن األمم    ، م ١٩٥٠ة لشئون الالجئين عام     األمم المتحد 

 و قرار الجمعية    ، م ١٩٦٧المتحدة بشأن الملجأ اإلقليمي عام      

 ، م ١٩٩٦ لعام   ٥١/٧٣العامة للوضع القانوني لالجئين رقم      
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و الذي أدان استغالل الالجئين القصر و تجنيدهم اإلجبـاري          

واستخدامهم كدروع بشرية و تعريض حيـاتهم و سـالمتهم          

 .خطرلل

  SSuubbssttaannttiivvee  RRiigghhttssالحقوق المادية الحقوق المادية 

وهي الحقوق التي تمنحها األنظمـة االشـتراكية بتسـاٍو          

وتفوق عما تقدمه الرأسمالية للمواطنين ومـن أمثلـة هـذه           

 وحق السكن المناسـب  Right To A Job حق العمل :الحقوق

 والحد األدنـي  Proper Health Careوالعناية الصحية الكاملة 

غيرها من الحقوق بغض النظر عـن الوضـع          و ،من األجر 

 .المادي للمواطن

  WWoommaann  RRiigghhttss  حقوق المرأةحقوق المرأة
فلقد اهتمت األمم   ،تحظى المرأة اليوم بحقوق دولية واسعة     

المتحدة بحقوق المرأة فأصدرت بخصوصها أربـع وثـائق         

م ١٩٥٢ اتفاقية بشأن الحقوق السياسـية للمـرأة         :دولية هي 

م واتفاقيـة   ١٩٦٧المـرأة   وإعالن القضاء على التميز ضد      

بشأن حماية حقوق النساء واألطفال في حـاالت الطـوارئ          

م واتفاقية القضـاء علـى كـل        ١٩٧٤والمنازعات المسلحة   

واتفاقيات أخرى لضـمان    ،م١٩٧٩أشكال التمييز ضد المرأة     
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حقوق المرأة المختلفة وعقد المؤتمر الـدولي ببكـين حـول           

 .المرأة

  HHaannddiiccaappppeedd  RRiigghhttssحقوق المعاقين حقوق المعاقين 
حقوق المعاقين ـ أياً كان نوع اإلعاقة حقـوق واسـعة    

اإلعاقة كما جـاءت فـي       ف ، ومكفولة لكل المعاقين   ،ومتعددة

أن اإلعاقة أو العوق    ،برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين    

على الحصول علـى    ، فقدان الفرد القدرة كلها أو بعضها      :هي

مسـاواة مـع    على قدم ال  ،فرص المشاركة في حياة المجتمع    

ممن هم في مثل سنه وجنسه وظروفه االجتماعيـة         ،اآلخرين

فالعاهـة هـي    ( ...بسبب وجود عاهة أو عجز    ،واالقتصادية

نقص أو خلل نفسـي أو وظيفـي أو تشـريحي مؤقـت أو              

والعجز هو تحديد أو نقص أو قصور في قدرات الفـرد           ،دائم

فهـؤالء المعـاقين قـد      ،)على تأدية نشاط ما بصورة طبيعية     

ونوا معاقين أو عاجزين في الجانب العقلي أو الجسدي أو           يك

اللغوي أو االنفعالي أو االجتماعي أو الحركي وقـد يجمـع           

 بـين هـذه الجوانـب فـي آن          –وغالباً ما يجمع    –المعاق  

وبالتالي األصـم   ،فمن فئات المعاقين المعـاق سـمعياً      ،واحد

ق والمعا،والمعاق بالعجز الجسـماني   ،والمعاق بصرياً ،األبكم
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والمضطرب نفسياً وغيـرهم مـن المعـاقين        ،بتخلف عقلي 

 والمعاقين البد وأن يعاملوا     .ةبإصابات مختلفة مؤقتة أو دائم    

تؤكد حقهم اإلنساني في العيش والحياة جنباً إلى        ،بعناية خاصة 

ويجب إعطاؤهم حقوقاً عديـدة إضـافية       ،جنب مع األصحاء  

 أهـم   ومن،تعينهم على مواجهة مشاكل الحيـاة وتحـدياتها       

حقوقهم حق المعاقين في المسـاواة بغيـرهم ليحيـوا حيـاة            

وال ،فال يفضل عليهم أحد مهما كان مركزه االجتماعي       ،كريمة

وإنما علـى   ،يفضل غني على فقير وال قوياً علـى ضـعيف         

 .الشخص أن يقيم التوازن بين الجميع

  CCooppyyrriigghhttحقوق المؤلف حقوق المؤلف 

حمايـة   أقرتها اتفاقية    )ستة حقوق (وهي واحدة من حقوق     

 وتمتد  ، وهي ترتبط باألعمال األدبية أو الفنية      ،الملكية الفكرية 

 وتضم  ،Softwareللرسومات الهندسية وبرامج الحاسب اآللي      

 .غالباً األدب والشعر والموسيقى والتصوير والنحت

  ffaaccttالحقيقة الحقيقة 
التي تتكـون   ،ويقصد بها االعتقاد أو مجموعة االعتقادات     

 دامغة علـى صـحتها بشـكل        لدى الفرد دالئل قوية وحجج    

كما أن  ، يرتبط لدى اإلنسـان بالماضـي      و ومنها ما ه   ..كبير
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 ...منها ما يرتبط بحاضره وما يستطيع أن يشكله في مستقبله         

ومن ثم فإننا في مجال الحقوق اإلنسانية يمكن لنا أن نعتبـر            

أن تلك الحقوق األساسية والرئيسـية كالمأكـل والمشـرب          

ئق ال يختلف أحد علـى القبـول        والملبس والمسكن هي حقا   

ومن الحقائق ما هو مطلق ؛أي بمعنى أنه يشير إلى أمر           ،بها

ثابت مقطوع بصحته جزماً كالحقائق أو العقائد المتعلقـة         ،ما

والحساب بعـد   ،والبعث بعد الموت  ،بوجود اهللا سبحانه وتعالى   

 ومنها ما هو نسبي ؛بمعنى أنها تشير إلى أحداث أو           ...البعث

قابلة للتعديل أو التغيير عند وجود      ،صائص معينة وقائع أو خ  

 . صدقها أو ثباتهايما يناف

  PPaarrttiiccuullaarr  FFaacctt) ) التخصيصيةالتخصيصية((الحقيقة الخاصة الحقيقة الخاصة 
وهي مصطلح يقصد به إلصاق صفة معينة ثابتـة علـى           

 من واقع وظيفته أو مهنتـه أو        ،شخص معين في وقت معين    

 .سلوكه وتصرفاته السياسية واالجتماعية

  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGoovveerrnnmmeennttاني اني الحكم البرلمالحكم البرلم
 والتي يحكـم    ،وهو صورة من النظم الديمقراطية الحديثة     

فيها البرلمان بواسطة اختيار زعيم األغلبية كرئيس مجلـس         
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الوزراء الذي ينتخب الشـعب حزبـه ويمنحـه ثقتـه فـي             

 . مثل بريطانيا وألمانيا وإسرائيل،االنتخابات البرلمانية

  HHoommee  RRuulleeالحكم الذاتي الحكم الذاتي 

و إعطاء قوات االحـتالل للسـكان المحتلـين بعـض           ه

الحريات السياسية في أن يحكموا ذاتهم بأنفسهم مـن خـالل           

مجالس منتخبة تحكم الشعب محلياً وليس لها الحق في الدفاع          

 . بل تتركز سلطاتها محليا واجتماعياً،والخارجية

  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAuuttoonnoommyyحكم ذاتي دستوري حكم ذاتي دستوري 

به عادة الجمهوريات الداخلة فـي      وهو الحكم الذي تتمتع     

اتحاد فيدرالي مثل االتحاد السوفيتي السابق ويوغسـالفيا أو         

 وهـي جمهوريـات     ،الكونفدرالي مثل الكومنولث البريطاني   

 .تتمتع بجميع السلطات ماعدا الدفاع والخارجية عادة

    LLooccaall  SSeellff  GGoovveerrnnmmeennttالحكم الذاتي المحلى الحكم الذاتي المحلى 
 )نظر سياسة محليةا(

سياسي وقانوني يقضي بإعطاء بعض السلطات      وهي نظام   

 والحكم الذاتي يعني إعطاء كـل       ،المركزية للوحدات المحلية  
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السلطات لإلدارة المحلية ماعدا سلطات الدفاع واألمن القومي        

 .والعالقات الخارجية فتبقى في يد السلطة المركزية

  RRuullee  BByy  TThhee  PPeeoopplleeحكم الشعب حكم الشعب 
 أهـم تعريفـات     حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسـه هـو       

الديمقراطية في الفقه السياسي والنمـوذج األكثـر انتشـاراً          

 .لمفهوم الديمقراطية

  SSuubbggoovveerrnnmmeennttssالحكومات الفرعية الحكومات الفرعية 

 ،وهي الحكومات التي تدخل في إطار الـدول الفيدراليـة         

 وقد تمثل كـل     ،وتعبر عن الثقافات الفرعية الموجودة بالدولة     

ويديرها منتخبـون مـن      ،السلطات ماعدا الخارجية والدفاع   

ــرة    ــة كبي ــون بدراي ــذين يتمتع ــين ال ــة المحلي الساس

Knowledgeable Policy Watchers    وتعمـل علـى رعايـة

 لجمهـور هـذه المنطقـة    Public Interstsالمصالح العامة 

 .الفرعية

  GGoovveerrnnmmeennttالحكومة الحكومة 
وهو مصطلح يستخدم عـادة لوصـف حكومـة اليـوم           

Government Of The Dayموعة السياسـيين   وهي تضم مج

 .الذين يحتلون مناصبهم كأعضاء للحزب الحاكم
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  MMaajjoorriittyy  GGoovveerrnnmmeennttحكومة أغلبية حكومة أغلبية 

 وهي الحكومة التـي تفـوز بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان            

 فـي   ) على األقل من عدد النـواب المنتخبـين        ١% + ٥٠(

 فمثالً شكل حـزب العمـل البريطـاني أول          ،انتخابات حرة 

لعالمية الثانية لحصوله على هـذه      حكومة أغلبية بعد الحرب ا    

 .النسبة بعد الحرب

  PPaarrttyy  GGoovvttالحكومة الحزبية الحكومة الحزبية 

وهي حكومة يشكلها حزب معين حاز على أغلبية الناخبين      

 وتسعى لتنفيـذ برنـامج الحـزب        ،وأغلبية مقاعد البرلمان  

 .السياسي واالقتصادى واالجتماعي

  الحكومة الدينية الحكومة الدينية 

 Theocracy انظر ثيوقراطية/ 

  BBiigg  GGoovveerrnneemmeennttمة الكبرى مة الكبرى الحكوالحكو
وهو مصطلح ظهر في أمريكا ضمن نظام السيادة علـى          

 وهو يعبر عن الحكومة باهظة التكاليف والسخية التي         ،العالم

 ويعني  ،تتدخل في كل شيء حتى شئون السجون والمعتقالت       
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تنامي الدولة العقابية أو دولة العقوبات في الفكـر السياسـي           

 .المعاصر

  AAnnkkhh--SShhaasshhaanniikk,,TThhee  WWiissee  انقانقشاششاش--الحكيم عنخالحكيم عنخ

وهو حكيم فرعوني قديم نعى ضياع الحق في بلده ممـثالً      

 في التعبير عن انتهاكات

فقد نسب ضياع الحقـوق إلـى       ، حقوق اإلنسان منذ القدم   

 إذا غضب رع أرض نسى    :فقال،غضب اإلله رع على البشر    

إذا غضب رع علـى أرض عطـل القـانون          ،أهلها العرف 

 إذا غضب   ،على أرض أبعد الطهر عنها    إذا غضب رع    ،فيها

 إذا غضب رع على أرض      ،رع على أرض عطل العدل فيها     

 إذا غضب رع على أرض ضاع الثقـة         ،سقطت األقدار فيها  

 إذا غضب رع على أرض رفعت جهلتهـا وخفضـت           ،فيها

 إذا غضب رع علـى أرض إذا غضـب رع علـى             ،عليتها

أرض إذا غضب رع على أرض إذا غضب رع على أرض           

 .لت أغبيائها فوق علمائهاجع

  AArreennaa  OOff    PPoolliittiiccssحلبة السياسة حلبة السياسة 
هي إطار القواعد العامة للعمل السياسـي واالجتمـاعي         

 ومن  ،واالقتصادي داخل الدولة والتي حددتها السلطة العامة      
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يعمل خارجها من المؤسسات واألفراد يكـون قـد تجـاوز           

الحدود ويعمل خارج هذا اإلطار ويستحق توقيـع الجـزاء           

 .عليه

  PPrrootteeccttiioonniissmmالحمائية الحمائية 

 وتعني حماية   ،هي نزعة وطنية تتنامي في البلدان النامية      

اإلنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة للمنـتج األجنبـي          

 وذلك بفرض رسوم جمركية عالية علـى السـلع          ،الرخيص

 وقد قلصت اتفاقية الجات من تطبيق       ،المستوردة من الخارج  

ات الوطنية في ظل السوق االقتصـادية       الحمائية على المنتج  

 .العالمية الجديدة

  TTrraaddee  SSeeccrreettssحماية األسرار التجارية حماية األسرار التجارية 

 أقرتها اتفاقية حمايـة     )ستة حقوق (وهي واحدة من حقوق     

 وهي تقدم الحماية للمعلومات السرية غيـر        ،الملكية الفكرية 

 .المفصح عنها والتي ال تتطلب التسجيل

  دةدةحماية أصناف النباتات الجديحماية أصناف النباتات الجدي
  NNeeww  VVaarriieettiieess  OOff  PPllaannttss  

وهي حق من ستة حقوق أقرتها اتفاقية حمايـة الملكيـة           

 وهي تقدم حقوقاً معينة في أصناف النبات اعتمـاداً          ،الفكرية
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 Theعلى المعاهدة الدولية لحماية أصناف النباتات الجديـدة  
International Union For The Protection Of New 

Varieties Of Plants (UPOV). 

  nnaattrraalliittyyالحياد أو الحيرة الحياد أو الحيرة 

االلتزام باتخاذ الموقـف    ،وتعني في مجال حقوق اإلنسان    

المحايد بين طرفين متقابلين السيما عنـد إجـراء عمليـات           

 بمعنى أن يقوم المحكمون أو المشرفون       ..تفاوض أو احتكام  

دون الميل إلى طرف    ،على التحكيم بين طرفين بالتزام الحياد     

 أي التحـرر مـن سـيطرة        ..رف اآلخر ما على حساب الط   

التي قد توجه مواقف هؤالء المحكمين وجهات       ،الهوى والذاتية 

  . بالحق أو العدلمال تتس،غير صحيحة

  PPoolliittiiccaall  LLiiffeeحياة سياسية حياة سياسية 
هي المناخ السياسي السائد داخل مجتمع من المجتمعـات،         

بمعني مواجهة الجماعات والتنظيمات واألحـزاب واألفـراد        

بعض من أجل الفوز ببعض النفوذ أو المناصـب أو          بعضهم ل 

 بشرط أن يتم ذلك في ضوء القواعد العامة فـي           ،األصوات

 .المجتمع
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  حرف الخاءحرف الخاء
  SSeerrvviicciinngg  TThhee  PPoolliittiiccaall  SSyysstteemmخدمة النظام السياسي خدمة النظام السياسي 

مصطلح إال  و  مصطلح ومفهوم خدمة النظام السياسي ما ه      

 ألن وظائف   ،ئل اإلعالم المجتمعية  يعبر عن أهم وظائف وسا    

ـ     ـاإلعالم تخدم النظام السياسي ـ بطرق كثيـرة ومختلفة

 ففي المجتمعات الكبيرة    ،بعضها مباشر وبعضها غير مباشر    

والمركبة ـ مثل المجتمع األمريكي ـ  اليسـتطيع القـادة     

فوسـائل   ،االتصال بالناس ـ بدون استخدام وسائل اإلعالم 

 في نشر المعلومات من الحكومة إلى كل        اإلعالم تعتبر حيوية  

 ويستخدم القادة وسائل اإلعـالم فـي مخاطبـة          ،المواطنين

 وأيضاً في شـرح السياسـات       ،الحكومات والشعوب األخرى  

 وتتم عملية خدمة النظام السياسـي عبـر وسـائل           ،المختلفة

تسهيل التماسك  : اإلعالم من خالل أربع وظائف أساسية هي      

وتفسير المجتمع ،Facilitation Of Social Cohesionالسياسي 

،وخدمة النظـام  Inter Preting The Society To Itselfلنفسه 

ــج Servicing The Economic Systemاالقتصــادى  ،ودم
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 Integration Of New Residentsالسكان الجدد في المجتمع 

Into A Community. 

  MMaarrcchhaannooiissaattiioonn /  / PPrriivvaattiizzaattiioonnالخصخصة الخصخصة 

الخصخصة أو التخصصية يشير إلـى       مصطلح  مفهوم أو   

ترويج المنتجات والمشروعات والممتلكات العامة للبيـع أو         

لإلدارة بواسطة األفراد من مصـانع وشـركات ومـدارس          

 وكل ذلك يؤدي لتقلص دور الدولـة فـي          ،وإسكان وصحة 

 وحتى السجون في البالد الغربيـة تعـرض         ،العالم المعاصر 

تتواكب مع عصر العولمة     وسياسة الخصخصة    ،للخصخصة

وتحول النظم السياسية إلى إضطالع األفراد بأكبر األعبـاء         

  .وقيام الدولة بدورها السياسي واألمنى فقط

  PPrriivvaaccyy  RRiigghhttss  ))الحرمة الشخصيةالحرمة الشخصية((الخصوصية الخصوصية 

وهي حقوق مكتسبة وتعني حق الفرد في االحتفاظ بجانب         

مـات  من حياته وأفكاره وانفعاالته وأنشطته في مجـال الحر        

الشخصية لنفسه أو لمـن يختـارهم مـن أعضـاء أسـرته         

 .وأصدقائه ويتجه إلى عدم انتهاك الحرمات الشخصية
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  GGrreeeenn  MMoovveemmeennttss  ))حركاتحركات((الخضر الخضر 

وهي الحركات السياسية واالجتماعية التي تنادي بالحفاظ       

 وكذلك  ،على البيئة وصون الطبيعة من كل إساءة بشرية لها        

لكيميائية والبيولوجيـة والنوويـة     محاربة استخدام األسلحة ا   

لخطورتها على حياة اإلنسان والمحيط الحيوي الذي يعـيش         

 ومحاربة كل العادات والتقاليد والسلكيات التي تسهم في         ،فيه

 وهذه الحركات حصلت على دور سياسـي        ،اإلضرار البيئي 

 .فعال في معظم دول العالم

  DDiissccoouurrsseeخطاب خطاب 
 أو محادثة بين طـرفين      ،تهو التعبير عن األفكار بالكلما    

 . أو حوار أو كالم، أو معالجة مكتوبة لموضوع ما،أو أكثر

  CCoommmmuunnaall  LLiinneess  ))كوميونيةكوميونية((خطوط مشاعية خطوط مشاعية 

هي السياسيات االقتصادية في دول العالم الثالث والتي ال         

تسير على أي من المبـاديء الرأسـمالية أو االشـتراكية،           

 .ونظامها السياسي غير ليبرالي

  

  



 -٢٤٦-

  CCrreeoolleeخالسي خالسي 
 مولود من والدين أحدهما أوربـي       :هي كلمة تعني أمرين   

 أو شخص من والدين أوربيين ولكنه ولد في         ،واآلخر زنجي 

 ومن المصطلح لغـة     ،أمريكا الوسطى أو جزر الهند الغربية     

خالسية بمعنى خليط من عدة لغات تتبلور ألغراض التفـاهم          

 .يبين إناس اليعرف أحدهم لغة اآلخر،كما في الموان
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  حرف الدالحرف الدال
    mmoottiivvaattiioonnالدافعية الدافعية 

والتي تشكل السـبب    ،هي القوة الذاتية الكامنة بداخل الفرد     

الرئيسي في سلوك الفرد وتوجهه إلنجاز هدف ما أو تحقيق          

 ويمكن تشكل هذه القوة الكامنة بـداخل الفـرد          ..غاية معينة 

 أي مـا    انطالقاً من حاجاته وخصائصه وميوله واهتماماتـه      

كعوامل ذاتية نابعة من داخل الفـرد       ،يسمى بالدوافع الداخلية  

مما ،أو انطالقاً من األشياء واألشخاص المحيطة بالفرد      ،نفسه

فيما يسمى إجمـاالً    ، البيئة المادية والنفسية المحيطة به     ليشك

 .بالدوافع الخارجية
  DDiipplloommaattiicc  دبلوماتيكدبلوماتيك

به الرسمية  مصطلح يقصد به علم الكتابات الرسمية أو ش       

مثل األوامر والقرارات والمراسيم واالتفاقيات والمراسـالت       

 فهو باختصـار علـم الوثـائق        ،السياسية والوثائق الشرعية  

الدبلوماسية التي هي مصدر أصـيل مـن مصـادر كتابـة            

 .التاريخ
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  DDiipplloommaaccyyدبلوماسية دبلوماسية 
مصطلح يقصد به الشكل العام للعالقات بين الـدول فـي           

 وكلما زادت قوة ومتانة العالقـات بـين         ،الظروف الطبيعية 

 كمـا توصـف     ،دولتين زاد حجم التمثيل الدبلوماسي بينهما     

الدبلوماسية بأنها الجهود السياسية المختلفة التي تبذل في كافة         

المجاالت من أجل نبذ الصراع وزيادة التعاون بين الدول في          

 .كافة المجاالت

  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy دراسات الجدوى  دراسات الجدوى 

ت الجدوى االقتصادية واالجتماعية هي دراسـات       دراسا

متكاملة تتم قبل إقامة المشروعات الكبرى والصغرى للتعرف        

 ،على مدى إمكانية نجاح هذا المشروع في تقديم المأمول منه         

ومدى جدواه االقتصادية ومدى حاجة السوق له ومدى تقبـل          

ن  فيجب أن تكـو    ،المستهلكين لمنتجاته طبقاً لألسواق المتاحة    

 ،هذه الدراسات متكاملة للبدء في التنفيذ السليم للمشـروعات        

 من أجل Pre-Fasibility Studyوهناك دراسة الجدوى األولية 

معرفة الحقائق الموضوعية عن المشـروع المـراد إقامتـه          

بهدف توجيه دراسات الجدوى االقتصادية الخاصة بـه إلـى       
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ع البيئة ومع   أكثر الخيارات انسجاماً مع المصلحة الوطنية وم      

 .المجتمع الذي سيقام المشروع به

  MMaaccrroo--SSttuuddiieessالدراسات الكبرى الدراسات الكبرى 
وهي الدراسات في االجتماع السياسي التي تتناول التغيير        

 ، تأثير التحديث في الـنظم النيابيـة       :من خالل التركيز على   

وأهمية النظم السياسية المختلفة فيما يتعلق بتفسـير أنمـاط          

 .التنمية القومية

  EEtthhnnooggrraapphhiicc  SSttuuddyyراسة اإلثنوجرافية راسة اإلثنوجرافية الدالد
يقصد بمفهوم أو مصطلح الدراسـة اإلثنوجرافيـة أنهـا          

دراسة تهدف للكشف عن الخصائص الثقافية لمجموعة مـن         

حسـب معـدالت ومسـتويات أداء الواقـع         ،أفراد مجتمع ما  

المعاش ؛بهدف الوصول إلى تفسير ثقافي اجتماعي لما يـتم          

منها ،استخدام آليـات متعـددة    جمعه من معلومات ودالالت ب    

والمالحظات واالبتيانـات المسـتهدفة     ،المقابالت الشخصـية  

  ..والمذكرات اليومية
  SSuuppppoorrttssدعامات النظام دعامات النظام 

مثل أحد جوانب مـدخالت     مفهوم دعامات النظام مفهوم ي    

وهي قد تكون إيجابية أو سلبية مثل تسديد الضرائب          ،النظام
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 أي  ،لقوانين والقـرارات  والمشاركة في التصويت واالمتثال ل    

هي أي عملية دعم وطاعة وترسيخ للنظـام مـن التكامـل            

 .والسلطة والتنظيمات الموجودة به

  PPrrooppaaggaannddaaالدعاية الدعاية 

وتعني التأثير على آراء ومعتقدات الجماهير لتأخذ اتجاهاً        

 كمـا   ،معيناً نحو نظام أو مذهب بصورة إيجابية أو سـلبية         

بول وجهات النظر التي تدعو     تحاول تهيئة نفسيات األفراد لق    

 وتتعدد صور   ،لها وقد تلجأ في ذلك لتشويه الحقائق وتحريفها       

 فقد تكون سياسية أو اجتماعيـة أو        ،الدعاية بتعدد أغراضها  

 Black Propaganda وهناك الدعاية السـوداء  ،ثقافية أو دينية

ى إخفاء غرض الداعية وجعلها مقنعـة أو        وهي التي تقوم عل   

وهـي  .Counter Prop والدعاية المضادة ،مستترة أو سوداء

 .التي تقومز بها دولة لمقاومة دعاية دولة أخري

  OOffffiicciiaall  PPrrooppaaggaannddaaالدعاية الرسمية الدعاية الرسمية 

هي اإلعالم الرسمي للدولة والذي تسعي الدول من خالله         

نين والرد علـى    إلى ترسيخ بعض المفاهيم في نفوس المواط      

 وتأكيد الذات فـي     ،الدعايات المضادة والتأكيد على الشرعية    

 والدعايــة ،Self-Fulfilling Assertionنفــوس المــواطنين 
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 وهي  .Political Propالرسمية عالباً ما تكون دعاية سياسية 

الدعاية التي تعمل على التأثير على آراء ومعتقدات الجماهير         

 .يناً نحو الموضوعات السياسيةلجعلها تأخذ اتجاهاً مع

  LLaaiisssseezz  FFaaiirree......  LLaaiisssseezz  PPaasssseezzدعه يعمل دعه يمر دعه يعمل دعه يمر 

 وهو شعار يدور    ،شعار االقتصاديين والسياسيين الكالسيك   

 وأطلق كصرخة مدويـة ضـد أي        ،حول الحرية االقتصادية  

 والحرية هنا تشمل حريـة      ،وجه من وجوه التدخل الحكومي    

رية العمل وحريـة التعاقـد      التجارة الداخلية والخارجية وح   

 .وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي

  SSeeccuullaarriissmmالدنيوية الدنيوية 
مصطلح يقصد به عدم المبـاالة بالـدين أو االعتبـارات           

 . وهو مصطلح قريب من مصطلح العلمانية،الدينية

  SSppiirraall  OOff  SSiilleenncceeدوامة الصمت دوامة الصمت 

هي أحد أهم النظريات الحديثة التي تدل على قوة وسـائل    

 ألنها تهتم برصد أثر وسائل      ،ي تكوين الرأي العام   اإلعالم ف 

 كـل   : وتؤكد هذه النظرية علـى أن      ،اإلعالم على المجتمع  

 وأن الخوف من العزلـة يجعـل األفـراد          ،األفراد لهم آراء  

 ويقوم كل فرد باستطالع رأي سـريع        ،اليعلنون عن آرائهم  
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 ووسـائل اإلعـالم مـن       ،لمعرفة صدى رأيه عند اآلخرين    

 وتميـل   ،رئيسية لنشر المعلومات وعرض اآلراء    المصادر ال 

 ويدرك  ،وسائل اإلعالم لالحتكار والتحيز في عرض اآلراء      

بعض األفراد والجماعات أنهم مختلفين عن رأي األغلبية مما         

يجعلهم يغيرون ظاهريا من آرائهم أو يؤثرون الصمت تجنبا         

 .للضغوط االجتماعية

  TThhee  SSttaatteeالدولة الدولة 
 وهي السلطة التي تـنظم      ،مجتمعاتهي الشكل السياسي لل   

 وتقوم الدولة   ،العالقات االجتماعية وتصوغ القوانين وتنفذها    

على نوع من االتفاق أو اإلجماع أو العالقات المحددة بـين           

 الشعب واألرض والسيادة    : ولها أركان هي   ،الحاكم والمحكوم 

 .واالعتراف الدولي

  SSoocciiaalliisstt  CCoouunnttrriieessالدول االشتراكية الدول االشتراكية 
 من هيمنة   ، تتخذ المنهج االشتراكي أساس للحكم     هي دول 

البروليتاريا على الحياة السياسية واتخاذ أسـلوب التخطـيط         

وتدخل الدولة في الحياة االقتصادية لخدمة مصالح الطبقـات         

 .وإزالة الفوارق بين الطبقات وغيرها من المفاهيم االشتراكية
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  NNeeww  NNaattiioonnssالدول الجديدة الدول الجديدة 

على استقاللها حـديثاً وتحـاول      هي الدول التي حصلت     

اقتصـاديا  ) االشتراكية والليبراليـة  (الجمع بين النظم المختلفة   

 .وسياسيا من خالل الحزب الواحد واالشتراكية الديمقراطية

  RReecchhttssssttaaaattدولة الحقوق دولة الحقوق 
هو مفهوم ألماني للدولة تم وضعه على يد عدد من الفقهاء           

نصف الثاني من   السياسيين من أمثال جللنيك وجنايست في ال      

القرن التاسع عشر وتفرد به المضمون السياسي االجتمـاعي         

 ويقوم المفهوم على فكرة االعتراف للفـرد        ،للقومية األلمانية 

المواطن بحقوق معينة يحددها ويضمنها القانون وال تستطيع        

الدولة بحكم طبيعتها القانونية وبوصفها تنظيمـاً قانونيـاً إال          

 .احترام هذه الحقوق

  NNaattiioonn--ssttaatteeلدولة القومية لدولة القومية اا
الدولة القومية هي الدولة التـي تجمـع شـتات شـعبها            

 وال مـانع    ،وعناصرها العرقية في نظام سياسي واحد وقوي      

 .من وجود عناصر عرقية أخري في هذه الدولة
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    EEssttaattiissmmةةننالدولالدول

مصطلح يقصد به التركيز على الدولة وتقديسها وجعلهـا         

تصادي واالجتماعي، وتعلن هذه    محور النشاط السياسي واالق   

 وهـو هـدف ضـد       ،األفكار أن الدولة هي الهدف النهـائي      

 .القومية

  IInnffeerriioorriittyyالدونية الدونية 

هو شعور حاول المستعمر خلقه عنـد الشـعوب التـي           

 ،استعمرها بأنها دونه في كل شيء وخصوصاً فـي الحكـم          

وأنها التستطيع أن تحكم نفسها أو تدافع عن بالدها وأن هذه           

 وهـي   ،ب اليمكن أن تنجح إال في الرعي والزراعـة        الشعو

 .نظرة دحضتها الثورات ضد المستعمر

  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية الديمقراطية 

هي حكم الشعب أو بمعناها الحرفي كمصـطلح أغريقـي        

 وتتسع لكل مذهب يقوم على حكـم الشـعب          ،حكومة الشعب 

لنفسه باختياره الحر لحكامه وبخاصة القائمين منهم بالتشريع        

 وحكومة الشـعب تعنـي فـي العـالم          ،تهم بعد ذلك  ثم برقاب 

المعاصر حكومة أغلبية الشعب كنظام متميز عن نظام الحكم         

 والديمقراطية هي أسلوب حياة في      ،الفردي أو حكومة األقلية   
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 وتشـمل   ،كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية    

ووضع المفكـر صـولون تصـوراً        .الحرية بأوسع معانيها  

 أولها إلغاء حـق الـدائن فـي         :راطية في ثالثة أمور   للديمق

 وثانياً إعطاء أعضاء    ،إخضاع المدين ألنواع من القهر البدني     

 وثالثهما إقـرار  ،المدينة حق اتهام من يلحق الظلم بأي إنسان      

  .حق استئناف األحكام أمام مجالس الحكم

  CCoonnccoorrddaanntt  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية االتفاقية الديمقراطية االتفاقية 
 لمصـطلح الديمقراطيـة الطائفيـة    وهو مصطلح مرادف 

ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غيـر         

 .المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس

  CCoonnttrraaccttaarriiaann  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية التعاقدية الديمقراطية التعاقدية 
وهو مصطلح مرادف لمصـطلح الديمقراطيـة الطائفيـة     

ويستخدم لوصف العمليات السياسية في المجتمعـات غيـر         

 ٠المتجانسة أو المتعددة اللغات أو األجناس 

  CCoonnssoocciiaattiioonnaall  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية الطائفية الديمقراطية الطائفية 
 رغم االنقسام   ،وهو منهج يؤكد على أن مصدر االستقرار      

 ، يكمن في تبني نظام للحكم يالئم واقع التعدديـة         ،االجتماعي

وقوام هذا النمـوذج الـديمقراطي أن الميـول الصـراعية           
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ية المجتمع التعددي يقابلها ميول عدوانيـة أو        المتأصلة في بن  

 ومن  ،تصالحية على مستوى زعماء المجموعات المكونة له      

شأن السلوك التعاوني النخبوي كبح جمـاح العنـف علـى           

 .الصعيد القاعدي

  DDeeppoolliittiicciizzeedd  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية غير المسيسة الديمقراطية غير المسيسة 
ع بين فتور الصراع الـديني      ـوهي الديمقراطية التي تجم   

 أليديولوجي من ناحية، وا

ووجود ائتالفات كبرى لصـنع القـرار دون المسـتوى          

 والنمـوذج الحـي لـذلك هـو         ،القومي من ناحية أخـرى    

 .الديمقراطية السويسرية

  LLiibbeerraall  DDeemmooccrraaccyyالديمقراطية الليبرالية الديمقراطية الليبرالية 
هي الديمقراطيات التي تقوم علـى االنتخـاب المباشـر          

من قبل الشعب في    للنواب ولرئيس مجلس الوزراء وللرئيس      

مجتمعات تكون فيها الحرية السياسية واالقتصادية هي القيمة        

 وهي مرتبطة بالنظام الرأسمالي االقتصادي، وتخفـي        ،العليا

 .الحكم الحقيقي لألقلية الرأسمالية
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  DDeemmooggrraapphhyyالديموغرافيا الديموغرافيا 

هي علوم دراسة التجمعات السكانية من حجمها اإلجمالي        

 ،معدالت الوالدة والوفيـات والهجـرة     والتغييرات السكانية و  

والتوزيع البشري على المساحة والتصنيفات السـكانية مـن         

حيث العمر والمهنة ومكان المعيشة وما إلى ذلك من أمـور           

 .تخص سكان األقليم

  RReelliiggiioonn  FFaaccttoorrالدين  الدين  

   عامل الدين أو العقيدة أحد الروابط التي تجمع الشعوب         

 ،ماسكهم الوطني بالمعتقد الديني   واألمم وتساعد على تحقيق ت    

وفي بعض الدول كالواليـات المتحـدة لـيس هنـاك ديـن             

 وهناك حرية لألديـان تكفلهـا   Established Religionراسخ

 .Bill Of Rightsالئحة الحقوق 

  GGrroouupp  DDyynnaammiiccssديناميكية الجماعة ديناميكية الجماعة 
وهو مصطلح يقصد به دراسة طبيعة الجماعة والوصول        

ع لها نمو الجماعة وعالقة الجماعـة       إلى القوانين التي يخض   

 وقد يقصد بهـذا المصـطلح       ،باألفراد وبالجماعات األخرى  

 .طرق تنظيم الجماعة وإدارتها
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  حرف الذالحرف الذال
  IInnssttrruummeennttaalliissttssالذرائعيين الذرائعيين 

هم أصحاب مقولة ونظرية أن الفكرة إنما هـي وسـيلة           

 .ار نتائجهاللعمل وأن فائدتها ونفعيتها تتقرر باعتب
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  حرف الراءحرف الراء
  PPoolliittiiccaall  RReellaattiioonnsshhiippالرابطة السياسية الرابطة السياسية 

هي ـ في أبسط معانيها ـ العالقة بين   الرابطة السياسية 

 فالمفهوم العام هو أن هناك انفصـام بـين          ،الحاكم والمحكوم 

 فلكي يصل المحكوم للحاكم عليه أن يجتاز        ،الحاكم والمحكوم 

عقبات التي تسمح له من خالل وسيط بخطاب        مجموعة من ال  

 فالرابطة السياسية تتنوع طبقاً للطبقة التي تتكون منها         ،الحاكم

 فهي بالنسبة لرجل الشارع في حكم العدم وللطبقات         ،المواطن

 .الوسطى موضع تساؤل وللطبقات العليا مباشرة

  الرابطة الوطنية لتقدم الملونينالرابطة الوطنية لتقدم الملونين
  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  FFoorr  TThhee  AAddvvaanncceemmeenntt  OOff  

CCoolloorreedd  PPeeooppllee  ((NNNNAAAACCPP))                                              
هي رابطة أسسـها ديبـوا   الرابطة الوطنية لتقدم الملونين   

 التي Niagara Movement كامتداد لحركة نياجرا ١٩١٠عام 

م في الواليات المتحدة مبديا اهتمامه      ١٩٠٥أسسها أيضا عام    

بالمشكلة العنصرية في   بالوحدة األفريقية عن طريق االهتمام      

 ويدعو برنامج الرابطة إلى حرية الكالم والنقد وإلغاء         ،أمريكا
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جميع الفوارق الطائفية على أساس اللون والعنصر فحسـب         

 . واإليمان بكرامة العمل،ومنع احتكار أي طبقة أو عنصر

  RRaaddiiccaallالراديكالي الراديكالي 
 .يطلق لفظ راديكالي على كل من ينادي بالتغيير األساسي

 Intellectual Capital المال الذهني رأس

هو لفظ يعبر عن الموارد الرمزية التـي فاقـت أهميـة            

 وهو مصطلح يطلـق     ،الموارد المادية في عصر المعلومات    

على االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في عصر اقتصاد        

 وهو مصطلح حديث يعبر عن رقي       ،المعرفة وصناعة الثقافة  

 .عالقة الفكر باالقتصاد

  CCaappiittaalliissmmالرأسمالية الرأسمالية 
 اتجـاه أو أسـلوب إنتـاجي        مفهوم الرأسمالية يعبر عن   

تاريخي تتبناه الهيئات االقتصادية، ويتسـم بمجموعـة مـن          

 ،الخصائص أهمها إنتاج السلع وتوزيعها على نطاق واسـع        

 وتحقيـق   ،وبيع العمل وشراؤه كسلعة بواسطة رأس المـال       

ة خلقه من جديد على      وتراكم رأس المال وإعاد    ،فائض للقيمة 

 وهي النظام االقتصادي واالجتماعي الذي حـل        ،نطاق واسع 
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محل اإلقطاع ويقوم على الملكية الخاصة لوسـائل اإلنتـاج          

 ونشـأت   ،واستغالل العمـل واسـتخالص فـائض القيمـة        

 ودخلـت فـي القـرن       ،الرأسمالية في القرن السادس عشر    

الحتكاريـة  العشرين أعلى مراحلها وهي مرحلة اإلمبريالية ا      

 .التي تتميز بسيطرة االحتكارات وتحكم األقلية المالية

  الرأسمالية هي نفي للثقافة أصالًالرأسمالية هي نفي للثقافة أصالً
  CCaappiittaalliissmm  IIss  TThhee  NNeeggaattiioonn  OOff  CCuullttuurree  

 وهي تعنـي أن الغـزو       ،هي مصطلح للعالم سمير أمين    

وإن كان يـتم فـي ظـل        (الرأسمالي ليس مجرد تكنولوجي     

ـ  )المجتمع التكنولوجي الحديث   ه غـزو لثقافـة األمـم        ولكن

وهي الثقافـة   (والشعوب لتأخذ كلها ثقافة الشعوب الرأسمالية       

 ألن الثقافة الرأسـمالية     ،وتتخلى عن ثقافتها وهويتها   ) الغربية

 .ثقافة غازية تتسم بعدائها المحكم للتفرد أي بعدائها ألية هوية

  OOppiinniioonnالرأي الرأي 
وهو وجهة نظر أو حكم أو تقيـيم يكونـه الفـرد عـن              

 أو هو االعتقاد الذي تكون فيه أسباب اإليجـاب          ،وع ما موض

 فهو معرفة أدنـي     Suspect أما الظن    ،أقوى من أسباب النفي   

 وإذا كان الرأي يمثل ما يزيد عـن         ،من اليقين ويحتمل الشك   
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 وإذا Majority Opinionنصف الجماعة يسمى رأي األغلبية 

ـ            ة كان يعبر عما يقل عن نصف الجماعة يسـمى رأي األقلي

Minority Opinion. 

  CCooaalliittiioonn  OOppiinniioonnالرأي االئتالفي الرأي االئتالفي 

وهو رأي عدد من األقليات مختلفة األراء ولكنها تنضـم          

مع بعضها البعض من أجل االتفاق على هدف معـين وفـي            

 وهو يعد دليالً على أن الجماعة لم تصل بعد          ،ظروف معينة 

 .إلى رأي واحد في المسائل العامة

  GGeenneerraall  OOppiinniioonnرأي اإلجماع رأي اإلجماع 

وهو الرأي الذي تتحد فيه كل األراء الجماعية والفرديـة          

 كما يقصـد بـه      ،وتظهر فيه عقيدة عامة يقف الجميع خلفها      

الرأي المستقر الذي ظهر في الماضي نتيجة العادات والتقالبد         

ويستمر على مر السنين دون أن يوجه إليه نقد وينتقل مـن            

 .جيل إلى جيل

  PPuubblliicc  OOppiinniioonnالرأي العام الرأي العام 

وهو وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين في         

 وجماعـة   ،وقت معين إزاء موقف أو مشكلة من المشكالت       

 هو عـدد    Publicالرأي العام أو الجمهور مشترك المصالح       
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كبير من األفراد يشـتركون ـ عـن إدراك ـ فـي وحـدة       

 ،المصالح ولذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وتحقيق الـذات        

  Public Opinion , Actualرأي عام موجود بالفعـل  وهناك 

 وهناك الرأي   ،وهو الرأي الذي يحدث نتيجة بعض األحداث      

 وهـو  Conducted Public Opinionالعام المنقاد أو المنساق 

الرأي الذي تمثله األكثرية الساحقة من جمهور األميـين وال          

 بعكـس   ،يحاولون التفكير في كل ما يرسل لهم من دعايـة         

 وهم يتأثرون بالدعاية ولكـنهم      Culturedلرأي العام المثقف    ا

 .قد يؤثرون فيها

  GGlloobbaalliissttالرأي الكوني الرأي الكوني 

وهو مصطلح يعني أن العالم مكون من نسيج كثيف مـن           

التعامالت والتفاعالت واالنتماءات ضمن أنظمـة سـلوكية        

إنسانية مترابطة ليست مقتصرة على مجتمع واحـد وإنمـا          

 .ر الحدود بين الدول بشكل قويتتقاطع وتتعارض عب

  LLuummppeerrss  &&  SSpplliitttteerrss  ))أهلأهل((الربط والحل الربط والحل 

هي مصطلحات تدل على تصـنيف طريـف للمشـتغلين          

 فأهـل   ،م١٩٨٢بالسياسة وعلم التاريخ أعلنها جاديس عـام        
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 أما أهل الحـل     ،الربط يضفون النظام والترابط على الماضي     

 .يركزون على نقاط الخالف والتناقض

  FFoorrmmaall  &&  SSyymmbboolliiccرسمي ورمزي رسمي ورمزي 

وهو نوع من أنواع المشاركة السياسية كما يحـدث فـي           

 ، في اإلتحـاد السـوفيتي     Sovitsانتخابات مجالس السوفيت    

فالمشاركة هنا تكون شـكلية ألصـحاب الثقـة والكـوادر           

 .الشيوعية

  الرصيد أو القاعدة المعرفية للدولةالرصيد أو القاعدة المعرفية للدولة
  KKnnoowwlleeddggee    bbaassee  ffoorr  tthhee  ssttaattee    

المعرفية للدولة هو الرصيد الذي تستند      الرصيد أو القاعدة    

 إليه أي دولة في إثبات

من خـالل   ، قدرة التنافسية على المعارف والمعلومـات     

 كما أنـه    ..وجود شريحة عريضة من القوى العاملة المتميزة      

الرصيد الذي ال يرتكن إلى مجرد وجود صـفوة أو نخبـة            

 إنـه    بـل  ..محدودة من المتميزين أو الموهوبين أو الفائقين      

معتمد على هذه الشريحة العريضة في سرعة التوصل إلـى          

 من خالل توفير نظام تعليمي مواكـب        ..تكنولوجيات جديدة 
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وقادر على مجاراة الثورة المعرفية     ،ألحدث تطورات العصر  

 .المضطردة

  CCoonnsseennssuussالرضى الرضى     
الرضى هو مصطلح سياسي ينبع من الموافقة اإليجابيـة         

فيه وتوافر اشباع عام بمخرجـات      على كون النظام مرغوباً     

 .Outputs Of Regimeالنظام 

  EEmmaanniicciippaattiioonnالرغبة في التحرر الرغبة في التحرر 

هو مصطلح يدل    )الرغبة في التحرر  (مفهوم أو مصطلح    

على رغبة الشعوب المستعمرة والمسـتعبدة مـن قبـل دول           

 مثلما  ، وهو مقدمة لنمو القومية    ،أخرى للتحرر من سيطرتهم   

 ١٨٤٨فريقية وكذلك أهل المجر عام      حدث في دول القارة األ    

 .الذين كانوا عبيدا ألمبراطور النمسا

  SSllaavveerryyالرق الرق 

 وجعله  ، أي تجريد اإلنسان من كافة حقوقه      ،هي العبودية 

 ولقد ألغي الرق رسـميا فـي        ،سلعة تباع وتشترى وتورث   

 .م١٩٤٨العالم كله بمقتضي اتفاقية حقوق اإلنسان 
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  CCeennssoorrsshhiipp  ))اإلعالميةاإلعالمية((الرقابة الرقابة 

وهي عملية اإلشراف على وسائل االتصال الجمـاهيري        

 د من أنها ال تهددــللتأك

 وتـتم فـي مرحلـة       ، السلطة الحاكمة أو اآلداب العامة    

 وتشـمل   ،الثورات والتحوالت وفي أغلب دول العالم الثالث      

الرقابة على الكتب والصحف والوسائل المسموعة والمرئيـة        

 .واألفالم والمسرحيات

  CCoonnttrrooll  &&  AAccccoouunnttaabbiilliittyyلمسئولية لمسئولية الرقابة واالرقابة وا

الرقابة والمسئولية هما أحد العناصر الهامة لديمقراطيـة        

 والرقابة تعنـي أن   ، مع االنتخاب واإلشراف   ،النظام السياسي 

 والمسـئولية   ،هناك رقابة شعبية من النواب لعمل الحكومـة       

تعني مسئولية الحكومة التضامنية عن أعمالها أمـام نـواب          

 .الشعب

  SSyymmbboollمز مز الرالر

هو إما موضوع أو التعبير أو النشاط اإليجابي الذي يشير          

 ويحل محلهـا ويصـبح      ،إلى فكرة أو ميزة أو إشارة مجردة      

 أو هو عالمة اصطالحية تستخدم لتمثيـل        ،بديالً ممثالً عنها  
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 وهنـاك رمـوز التتـابع       ،مجموعة من األشياء أو العالقات    

Discursive Symbolsة باللغة اللفظيـة   وهي المعاني المنقول

 وهنـاك رمـوز     ،التي تُفهم بتتابع وتوالي الرموز اللفظيـة      

 وهي المعـاني المنقولـة   Presentational Symbolsالعرض 

بوسيلة غير لفظية كالصور التي تفهـم ويـتم إدراكهاعنـد           

 Visual وهناك الرموز البصرية ،عرضها ككل دفعة واحدة

Symbols    عتمد على حاسة   وهي العالقات االصطالحية التي ت

  .البصر

  SSoocciiaall  SSyymmbboollالرمز االجتماعي الرمز االجتماعي 

هو الرمز الذي ال يقتصر على فرد بـل يحمـل معنـى             

 .مشترك يمكن انتقاله بين أفراد الجماعة

  AAssssoocciiaattiioonnssالروابط الروابط 
 وهي جماعات تستطيع أن     ،أحد نماذج جماعات المصالح   

 وتتكون  ،تضم في عضويتها أشخاصاً ذوي انتماءات مشتركة      

 الروابط حينما يكون هناك اهتمام مشـترك بقضـية أو           هذه

 ومهمة الرابطة هي تنظيم     ،موضوع ما بين عدد من األفراد     

 .هذه العالقات
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  EEmmppiirriiccaall  SSoouullالروح األمبريقية الروح األمبريقية 

هي الروح التي تظهر في األنساق الثقافيـة االجتماعيـة          

 والتي تخلق أنماطاً متميزة 

ها وبـين الـذات أو      من الشخصية والتي تتم المطابقة بين     

 في حين أن الروح فوق اإلمبريقية يدخل في تحليلهـا           ،األنا

 .الدين والميتافيزيقا

  NNaattiioonnaall  SSppiirriittالروح القومية الروح القومية 
هي الروح واالنتماء التي تربط أبناء جنس أو عشـيرة أو       

أمة واحدة تجمعها رابطة الدم ووحدة اللغة والدين المشـترك          

 .والتقاليد المشتركة

  FFoollkkssggeeiissttب ب روح الشعروح الشع

مفهوم يبرز من خالل الطابع القومي للشخصية القوميـة         

التي تركز على ما يجمع الشعب في إطار االرتباط بـالتراث           

والفلكور والتقاليد والمشاعر السياسـية واللغـة باعتبارهـا         

 .الوسائل الرئيسية للتعبير عن هذه الروح
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  MMoorraalleeالروح المعنوية الروح المعنوية 
بات اإلنسان الوجدانية نحـو     هي الروح التي تشكل استجا    

 وما يمكن أن يتوقعه اإلنسان مـن معـدالت          ..أداء عمل ما  

 في إشارة واضحة إلي قدرة مجموعة من        ..النجاح والحوافز 

األفراد علي التكاتف بثبات و تحمل و مقاومة شديدة لكافـة           

 و غالبـا مـا يظهـر        ، بسبيل تحقيق هدف معين    ،المعوقات

بارز أثنـاء األزمـات التـي       استخدام هذا المصطلح بشكل     

تواجهها مجموعة أفراد أو مجتمع ما ؛ بهدف تثبيت هـؤالء           

 .األفراد لحل هذه األزمة أو مواجهة هذا الخطر
  ) ) برامج التحويل إلى روسبرامج التحويل إلى روس((الروسينية الروسينية 

RRuussssiiffiiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  

وهي محاولة نشر الروسية في جميـع أنحـاء االتحـاد           

للغة الروسـية والقوميـة     السوفيتي السابق بإضفاء الهوية وا    

الروسية على جميع جمهوريات االتحاد السوفيتي مما جعـل         

أغلب القوميات تحس بأن هويتهم معرضة لخطر اإللغاء مما         

 .خلق اضطرابات عديدة
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  ))  ((  
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  حرف الزينحرف الزين
  PPoolliittiiccaall  LLeeaaddeerrsshhiippالزعامة السياسية الزعامة السياسية 

وهي وصف لشخصية فذة في مجال الحكـم والعالقـات          

 يتصف به شخص أو أكثر يقودون آخرين        ،دولية والسياسة ال

 وتتوقف الزعامة قبول األتباع بـوحي إرادتهـم         ،من األتباع 

 .الحرة لدور الزعماء

  SSyymmbboolliicc  LLeeaaddeerrالزعيم الرمزي الزعيم الرمزي 

 ،هم رؤساء الدول واألفراد الذين يعتبرون رمزاً للدولـة        

 ،ويعملون على استقرار الحكم فيها ويحـبهم الـرأي العـام          

 تمثيل الدولة خارجيا والتعبيـر      ، بحكم مناصبهم  ،يستطيعونو

 . فهم رمز البلد وصورتها،عن إرادة األمة وتطلعاتها

  AAggiittaattoorr  LLeeaaddeerrزعيم الدعوة أو اإلثارة زعيم الدعوة أو اإلثارة 

هو الزعيم الذي يتبنى عادة إحدى القضايا الهامة فيقـوم          

 وله قدرة فائقة    ،بحمالت سياسية وإعالمية مكثفة للدفاع عنها     

 .قناع ودعايته تكون مؤثرة للغايةعلى اإل
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  IInntteelllleeccttuuaall  LLeeaaddeerr    الزعيم الفكريالزعيم الفكري

هو القائد الذي يسيطر على األفكار ويتمتع عادة برؤيـة          

 وقد يوصف الـزعيم     ،واسعة ويضع خطط لمستقبل الجماعة    

 .الفكري بأنه مثالي وحالم وأفالطوني

  DDeevveellooppmmeennttaallttiimmeeالزمن االرتقائي الزمن االرتقائي 

 التي تحدث نتيجة عوامـل النضـج        هي التغيرات القيمية  

 وأنها ترتبط بارتقاء الفـرد ونمـو شخصـيته          ،واالختالف

 .واتساع دائرة اهتماماته وعالقاته االجتماعية

  HHoommoouu  AAeetthhiiooppiiccuuss  ))أجناسأجناس((الزنوج الزنوج 

 الزنوج في   :مجموعة من الشعوب تضم شعبتين رئيسيتين     

والصفات  ، واألقزام ، وميالنيزيا )غينيا الجديدة (أفريقيا وبابوا   

العامة لألجناس الزنجية هـي الشـعر المجعـد أو المفلفـل            

والبشرة السوداء والرأس فهي بين الطويلة والعريضة والفك        

بارز وعظام الخدين غير بارز واألنف شديد العرض والعين         

  .واسعة واألسنان كبيرة
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  NNeeggrreettuuddeeالزنجية الزنجية 
وهو مصطلح يشير إلى إحسـاس الشـعوب األفريقيـة          

 بأنهـا ذات ميـراث ومصـير واحـد          ، أو الزنجية  السوداء

 ورفض قيم العصر االسـتعماري التـي احتقـرت          ،مشترك

الثقافات األصلية ألفريقيا وتمجيد الماضي األفريقي الفطـري        

 ، أي مجابهة عقدة اللون بالفخر واالعتـزاز       ،الطبيعي الجميل 

وحركة الزنوجة أو الزنجية بدأت في باريس في الثالثينـات          

الشاعر الزنجي أيمي سيزار وهو أحد كبار شـعراء         على يد   

 .الفرنسية
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  حرف السينحرف السين
  SSaammiitteessالساميون الساميون 

 : وهم مـن القـدماء     ،الساميون ينسبون إلى سام بن نوح     

 ومن المحدثين   ،األكاديون والبابليون واألشوريون والفنيقيون   

 .العرب واإلسرائيليون

  CCyybbeerrnneettiiccss) ) علم الضبطعلم الضبط((السبرنطيقا السبرنطيقا 
وهو علم الضبط الذي يعلن أن النظام السياسي هو نظـام           

 كما  ،اتصال السياسة وسيطرة يقود إلى أهداف محددة مختلفة       

 أي هو العلم الـذي  ،Guided Missilesفي القذائف الموجهة 

يدرس عمليات التحكم والتوجيه  والحركة في الكائنات الحية         

 .حية والنظم التكنولوجيةوالذي يستطيع أن يربط بين النظم ال

  PPoolliittiiccaall  PPrriissoonneerrssسجناء سياسيين سجناء سياسيين 
هم فئة المقبوض علـيهم بسـبب نشـاطهم السياسـي أو       

 أو المدافعين عن حقـوقهم أو مبـادئهم،         ،الحزبي أو الفكري  

 فإنهم ال   ،طبقاً لقوانين استثنائية أو قوانين طوارئ أو خاصة       

 .يعتبرون مجرمين عاديين
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  CCyynniicciissmmالسخرية السخرية 
 نظرة المجتمع الدولي للمجتمعات التي تعـاني مـن          هي

المشاكل الصعبة لكل من الحرب والفقر  والتـي تتعـرض           

 .ألزمات يغلب من الصعب التغلب عليها

  GGhheeyyyyoo  RReessiiddeennttسكان الجيتو سكان الجيتو 

وهم المجموعات العرقية التي تنغلق على نفسها في بعض         

المجتمعات وتعيش في مناطق مغلقة يصعب على األعـراق         

 مثـل الجيتـو     ، ويعانون عادة لإلذعـان    ،خرى اختراقها األ

 وفي أمريكا مثال كان السـود يعيشـون         ،اليهودي في أوربا  

كذلك ويتحدثون عن استحواذ الشرطة على كل السلطات وال         

يملكون إال موسيقي الروك التي ال تستطيع أن تفعل شيئاً أمام           

 The Cops Got All The Power..Rock Aint Muchالدبابات 

Good Against Thanks. 

  PPeeaacceeالسالم السالم 
السالم ما هو إال حالة من األمن واالسـتقرار والتفـاهم           

التنمية والتقدم ال يتحققان إال من       و ،تسود العالم أو منطقة منه    

 والتخطيط للسـالم يمكـن أن يحـدد         ،خالل السالم العالمي  

نـه   وال بد أن تستفيد اإلنسانية كلها م       ،المفهوم الدقيق للسالم  
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 وهو الذي يمنع اندالع الحروب ويحقق       ،بوصفه قيمة مطلقة  

 .اإلفادة الفعلية للبشرية من التقدم العلمي والتكنولوجي

  سالمة الحكم أساس حقوق اإلنسانسالمة الحكم أساس حقوق اإلنسان
  RRuullee''ss  AAddaaqquuaaccyy  IIss  TThhee  BBaassee  OOff  TThhee  HHuummaann  RRiigghhttss  

تعليق أطلقه كوفي عنان السكرتير العام لألمم المتحدة بأن         

 و جـاء    ) تعتبر عنصرا أساسيا لسالمة الحكم     حقوق اإلنسان (

 ، م ١٩٩٧ذلك في التقرير السنوي لمنظمة األمم المتحدة لعام         

و طالب عنان الدول المختلفة بـاحترام حقـوق اإلنسـان و            

الحريات األساسية و مؤكدا أن حقوق اإلنسـان ذات طبيعـة           

 تطبيقها تكون في المقام األول داخـل        ةعالمية و لكن مسؤولي   

 .ولةكل د

  AAuutthhoorriittyyالسلطة السلطة 
السلطة هي القـوة ولكنهـا اكتسـبت صـفة الشـرعية            

 فهي القوة الرسمية المهيمنـة علـى        ،باالنتخابات أو بالتعيين  

 Control Is The Same فالسلطة هي نفسها القوة ،حكم البالد

Power          ولكنها في الواقع تختلف عن القوة في حقيقة واحـدة

 قـد ال يعرفـون      Power- Wieldersهي أن مستخدمي القوة     

 ويجـب أن    ،لماذا يتصرفون بالطريقة التي يتصرفون بهـا      
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يعتقدوا أن هؤالء المستخدمين يملكون حقاً معنوياً لممارسـة         

 .القوة واستخدام العقوبات إذا لزم األمر

  TTrraaddiittiioonnaall  AAuutthhoorriittyyالسلطة التقليدية السلطة التقليدية 
وهي السلطة التي تنهض على إيمان راسخ فـي التقاليـد           

مرة وفي شرعية األوضاع والمراكز المستمرة وتخضع       المست

 ويعتمـد   ،لتأثير حكم المعتقدات والعادات بدالً من القـوانين       

 ،الحكم على المكانة الموروثة بدالً من الصـفات والكفـاءات         

 .ويكون الحكم شخصي

 Executivesالسلطة التنفيذية 
هي السلطة المختصة بتنفيذ القوانين والتسـيير اليـومي         

 فهي جـزء مـن مؤسسـات        ،ة الناس في الدولة الحديثة    لحيا

الدولة وتتكون غالباً في الحكومات الرئاسـية مـن الـرئيس           

ورئيس الوزراء وفي الحكومات البرلمانية تتكون من رئيس        

 وتضم هذه السلطة مجموعتين رئيسـيتين       ،الوزراء وحكومته 

يكونـون  الـذين    وهـم    Politicians السياسـيون    :من الناس 

 ت في الديمقراطيات البرلمانيـة، والبيروقراطييـون  الحكوما

Bureaucrats          وهم يبقون في مواقعهم بشكل دائـم بصـرف 

 .النظر عن الحزب الحاكم



 -٢٨٢-

  سلطة الرقابة وسلطة االمتحانسلطة الرقابة وسلطة االمتحان
  CCoonnttrrooll  &&  EExxaammiinnaattiioonn  

هي سلطات للدولة تسود في التقاليـد الصـينية وأجهـزة      

فـة التشـريعية    الحكم بها منذ القدم بجانب السلطات المعرو      

 .والتنفيذية والقضائية

  ))الملهمةالملهمة((السلطة الكاريزمية السلطة الكاريزمية 
  CChhaarriissmmaattiicc  AAuutthhoorriittyy  

وهي السلطة التي تحدث تغييراً حاسماً تكـون معارضـة          

 وتقـوم   ،للعادات واألنماط الروتينية المألوفة للسلوك والعمل     

على اعتقاد بأن الحاكم لديه صفات غير عادية أو اسـتثنائية           

 .ائداً ملهماًتجعل منه ق

  LLeeggaall  AAuutthhoorriittyyالسلطة القانونية السلطة القانونية 
هي السلطة التي تقوم على مجموعة عامة مجـردة مـن           

القواعد القانونية،وهذه القواعد تحـدد بوضـوح الواجبـات         

 .والمسئوليات لكل من الحاكم والمحكوم
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  AAuutthhoorriittaarriiaanniissmmالسلطوية السلطوية 

به وهو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى          

 وهو يعني أن النظام سلطوي التوجد به عقيـدة          ،LINZلنز  

نتيجة لسـيطرة   Mentalityسياسية وإنما توجد عقلية سياسية      

 ووجـود   ،العسكريين وغير العقائديين على النظام السياسـي      

 والحزب السلطوي غير منظم     ،تعدد محدود في كيان السلطة    

سياسية عقائديا وليس هناك شروط لعضويته وال توجد تعبئة         

في النظام إال عند بداية قيامه حتى اسـتقراره، وال يسـتخدم            

السلطويون النظام كوسيلة لإلرهاب وإنمـا الـدفاع، ويهـتم          

النظام السلطوي بصفة أساسية بالسـيطرة علـى الحكومـة          

 وتنتهي في النظـام السـلطوي التقاليـد         ،والجيش والشرطة 

الترشـيد  كأساس الشرعية إلعالن النظام معايير الكفـاءة و       

 .والقدرة على اإلنجاز

  VVoottiinngg  BBeehhaavviioorrالسلوك االنتخابي السلوك االنتخابي 
 وهـو   ،وهو عملية التصويت واالتجاهات المختلفة أثنائها     

وسيلة لتقرير االتفاق العام والحفاظ عليـه فـي المجتمعـات     

 .الديمقراطية
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  CCoolllleeccttiivvee  BBeehhaavviioouurrالسلوك الجمعي السلوك الجمعي 

وك مـن   وهي عملية استجابات وأنماط متشابهة من السـل       

 ،جانب بعض األشخاص الذين يستجيبون لمـؤثر مشـترك        

وتظهر أشكال السلوك الجمعي في نماذج مختلفة من السلوك         

الجماهيري كانتشار التقاليد والموضة وتكوين الـرأي العـام         

 ويختلف اختالفاً طفيفـاً عـن       ...وقيام الحركات االجتماعية  

ـ  Group  Behaviourالسلوك الجماعي  راد  وهو سـلوك األف

الذين يربطهم الموقف االجتماعي ويشتركون فـي االنفعـال         

 ويكونـون الـرأي العـام والحركـات         ،بطريقة مشـتركة  

 .االجتماعية

  PPoolliittiiccaall  BBeehhaavviioouurrالسلوك السياسي السلوك السياسي 

 ،السلوك كلمة تتعدد مفاهيمها طبقـاً لمجـال اسـتخدامها         

 بـدأ   ،مدخل جديد من مداخل علم السياسة     فالسلوك السياسي   

 وهـو   ،الهتمام السيكولوجي في الدراسات السياسـية     بإحياء ا 

يتناول ممارسة الناس السياسية واالتجاهات والمعاني والقـيم        

 .خلف التنظيمات السياسية والقانونية القائمة
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  ))LLeeaaddeerrsshhiipp  BBeehhaavviioorr((السلوك القيادي السلوك القيادي 
و هو سلوك يمتلكه بعض األفـراد أو تمارسـه بعـض            

امتالكها لمهارات و آليـات      انطالقا من    ،المؤسسات أو النظم  

التأثير في الجماعة أو عليها فـي موقـف معـين أو تحـت      

 بهدف دفعهم لتحقيق أهداف هؤالء األفراد أو        ،ظروف معينة 

 دون التقيـد    ،هذه المؤسسات أو الـنظم بالدرجـة األولـي        

 .بضرورة مراعاة أهداف الجماعة التي تم التأثير عليها

  SSoocciiooggrraammالسوسيوجرام السوسيوجرام 
رام عبارة عن خريطة للجماعة تسـتخدم فيهـا         السوسيوج

رموز مالئمة وتشير إلى االختيـارات السـلبية واإليجابيـة          

 ويتيح السوسـيوجرام تجميـع الـذرات        ،ألعضاء الجماعة 

االجتماعية باعتبارها تمثل شكل المجموع الكلـي للعالقـات         

 .التي تحيط بكل فرد

  PPoolliittiiccaall  MMaarrkkeett  PPllaacceeسوق السياسة سوق السياسة 
 يعلن أن السياسة هي سوق      ،تصادي للسياسة هي نموذج اق  

 Consumers عبارة عن مستهلكين     Votersيكون فيه الناخبون  

 من المنتجين   Policiesيشترون المنتجات على شكل سياسات      
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 وهـم السياسـيون فـي    Competing Producersالمتنافسين 

 .األحزاب

  SSoovveerreeiiggnnttyyالسيادة السيادة 
 الدولـة    عـن قـوة    هو مصطلح يتم التعبير من خالله     و

 وهي الطريق   ،بوصفها المسئولة عن صنع القوانين وتنفيذها     

 ،الشرعي للعالقة بين الدولة والحاجات األساسـية لألفـراد        

 ،وكذلك فرض سيطرة الدولة سياسياً واقتصاديا على المجتمع       

 Completeوتعني أن الدولـة تمـارس اسـتقاللها الكامـل     

Independence      وهي التي    وترفض أن تعلو عليها أي سلطة 

 .Full Statehoodتعطي الدولة أهلية الدولة الكاملة 

  PPoolliittiiccaallالسياسة السياسة 
 فهو طريقة يمكننا مـن      ،له تعريفات كثيرة   مفهوم السياسة 

 وهي الوسائل التي    ،خاللها أن نفهم وننظم شئوننا االجتماعية     

يستطيع من خاللها بعض األفراد والجماعات السيطرة علـى         

 وهو مفهوم نستخدمه كجزء مـن       ،ينالوضع أكثر من اآلخر   

النماذج واألطر الذهنية التي نفسر من خاللها أو نحـاول أن           

 .نفهم العالم من حولنا
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  سياسة الحكم في اإلسالمسياسة الحكم في اإلسالم
  GGoovveerrnnaannccee  PPoolliiccyy  IInn  IIssllaamm    

 بعـد التسـليم بقاعـدة       –تقوم سياسة الحكم في اإلسالم      

من العدل   علي أساس    –األلوهية الواحدة و الحاكمية الواحدة      

من الحكام و الطاعة من المحكومين و الشورى بين الحاكم و           

 .المحكوم

  السياسة الداخلية والسياسة الدوليةالسياسة الداخلية والسياسة الدولية
  DDoommeessttiicc  &&  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPoolliittiiccss  

إذا نظرنا إلى مفهومي السياسـة الداخليـة والســياسة          

 هناك فروقاً الخارجية نجد أن 

فـي بنـاء    واضحة بين السياستين ويتبين هـذا الفـارق         

المؤسسات السياسية وفي التقسيم لألعمال األكاديمية، ولكـن        

 وتظل تسـتند علـى      ،األولى تبقي محدداً للسياسة الخارجية    

 Inter-Stateاإلطار القانوني الرسمي للعالقات داخل الدولـة  

Relations،        بينما السياسة الدولية اليمارسها أفراد بصـفتهم 

ل واألمـم المختلفـة، ألن      الشخصية وإنما كممثلين عن الدو    

 وحدها Sovereign Stateالقانون الدولي يعتبر الدول المستقلة 

 .International Personsكأشخاص دوليين 
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  OOffffiicciiaall  GGoovveerrnnmmeenntt  PPoolliiccyyسياسة رسمية حكومية سياسة رسمية حكومية 

وهي السياسة المعلنة من جانب الحكومـة القائمـة وفقـاً       

برلمان المنتخب  للقانون األساسي أو الدستور ويوافق عليها ال      

 .من الشعب

  LLooccaall  PPoolliittiiccssالسياسة المحلية السياسة المحلية 
هي إحدى مستويات النشاط السياسي،وهو المستوى األدني       

الذي يتقرر فيه من يحصل على ماذا ومتى وكيف؟،أي أنهـا           

 .إعطاء جزء من النشاط السياسي للجماعات المحلية

  DDoommiinnaattiioonnالسيطرة السيطرة 
جماعة تشغل مكاناً   وهي القوة السياسية التي تمارس، في       

 بحيـث   ،محدداً، بواسطة شـخص أو مجموعـة أشـخاص        

يتحملون المسئولية الخاصة بدعم النظـام والتكامـل داخـل          

 وتكون أوامرهم مستندة إلى     ،الجماعة بوصفها مجتمعاً سياسياً   

 .القوة الشرعية

  TThhee  PPhhyycchhooddyynnaammiiccالسيكودينامية السيكودينامية 

ر إليهـا    ويشـا  ،هي نظرية المؤثر واالستجابة عند الفرد     

 أي وجود مؤثرات نفسية وإدراكية تـؤدي  .S. O. Rبنظرية 
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 استقبال المـؤثرات بواسـطة      :إلى السلوك من خالل مايلي    

األحاسيس من المحيط الخارجي وتحديد خصائص الكائنـات        

البشرية لنوع االستجابة المحتملة ويتبع ذلك بعـض أنـواع          

ل معينة من   السلوك، فهي تسعى لربط اإلثارة االنفعالية بأشكا      

 .السلوك وذلك من خالل التأثير في العوامل اإلدراكية

  CCeeaassrriissmmسيزاريزم سيزاريزم 

 ،مصطلح يتحدث عن نظام يشبه نظام حكم يوليوس قيصر        

ويقوم على الحق اإللهي في الحكم مع السـعي إلـى كسـب             

 فهو له صفة كونية تقوم على مباديء الحق اإللهـي           ،الشعب

 .ل المباشر معهمع االستناد لقوة الشعب باالتصا
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  حرف الشينحرف الشين
  RRuummoouurrssالشائعات الشائعات 

وهي أفكار خاصة يعمل رجال الدعاية على أن يؤمن بها          

 كما يعمل أن ينقلها كل شخص إلى آخرين حتى تذاع           ،الناس

 وقد يطلقها أفراد أو جماعـات       ،وتنتشر بين جميع الجماهير   

ينة للقـادة أو    للتعبير عن مكنون معين أو لتوصيل رسالة مع       

للتأثير على صناع القرار أو لتشويه عمل معين أو لإلثـارة           

  . وقد تكون لها قدر من الحقيقة،الجماهيرية

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  NNeettwwoorrkkssشبكات االتصال شبكات االتصال 
وهي شبكات االتصال الدولية التي تنقل المعلومات عبـر         

األمم وتكون لها الصفة الدوليـة ضـمن الطريـق السـريع            

  .ومن أهم الشبكات شبكة اإلنترنت الدولية ،للمعلومات

  PPeenniinnuussllaaشبه جزيرة شبه جزيرة 
يطلق لفظ شبه جزيرة على كل كتلة من اليابسة تحيط بها           

 مثل شبه جزيرة سيناء وشبه الجزيرة       ،المياه من ثالث جهات   

 ...العربية وشبه جزيرة الهند الخ
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  QQuuaassii  GGrroouuppشبه جماعة شبه جماعة 
 وغير منظمة   وهم مجموعة من السكان بدون بناء تنظيمي      

 وقد تكون   ،كالتجمعات الفجائية والحشود والتجمهرات والبدو    

ذه المجموعات عرقية ولكنها غير منظمة وغير قادرة على         ه

 .التأثير السياسي وبناء أمة أو دولة

  TThhee  AAuutthhoorriittaarriiaann  PPeerrssoonnaalliittyyالشخصية التسلطية الشخصية التسلطية 

وهي الشخصية التي تتخذ من القهر والتسلط أسلوباً لهـا          

 حيث ترتبط السـمات الشخصـية       ،لتعامل مع اآلخرين  في ا 

 .باالتجاهات االجتماعية والسياسية

  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerrالشخصية القومية الشخصية القومية 
مصطلح يشير إلى األسـس الثابتـة والمالمـح النفسـية           

 .والثقافية التي تجمع بين أفراد األمة وتميزهم عن غيرهم

  LLeeggiittiimmaaccyyالشرعية الشرعية 
ت السياسية واالجتماعيـة    وهي تصرف األفراد والمؤسسا   

 ،في المجتمع في إطار القواعد التي حددتها السلطات العامـة         

 .أي القواعد ذات الصفة العامة واإللزامية
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  EExxttrraa--LLeeggaallشرعية خارجية شرعية خارجية 

 مثـل   ،هي الشرعية المستمدة من خارج نطـاق األقلـيم        

اعتراف المنظمات الدولية أو القوى الكبرى أو بعض محاور         

وهـي الشـرعية بـالقوة      ( أو قوات االحتالل     ،العمل الدولي 

 وهذا المجال من الشرعية يظل محل شك حتى يتم          )العسكرية

 ،االعتراف من قبل الشعب ثم االعتراف في إطـار اإلقلـيم          

الشـرعية الدوليـة للصـين       :ومن أمثلة الشرعية الخارجية   

  ،الوطنية قبل استعادة الصين الشعبية لهذه الشرعية الدوليـة        

 ... الدولية إلسرائيل وغيرهاوالشرعية

  PPrreessss  MMoorraall  ccooddeeالشرف الصحفي الشرف الصحفي 

هو ميثاق يتعهد من خالله رجـال الصـحافة واإلعـالم           

بتزويد الجمهور باألنباء الصحيحة والتحقـق مـن صـحة          

المعلومات التي يحصلون عليها واإلخالص للمصلحة العامة       

وتجنب السعي وراء منفعتهم الخاصة والحفاظ علـى أمانـة          

هنة وكرامتها واالحتفاظ بسرية المصادر التي يستقون منها        الم

 .األنباء
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  TTeerrmmss  OOff  RReeffeerreenncceeالشروط المتبادلة الشروط المتبادلة 

هي التزامات بين طرفين في أي تعاقـد تضـفي واجبـات            

 وتنطبق على المعاهـدات     ،وحقوق لكل من الطرفين المتعاقدين    

تكون  حيث   ،االدولية ثنائية األطراف ففي كافة المجاالت الدولية      

 وتتخـذ صـورة     ،االلتزامات متبادلة طبقاً لما تم االتفاق عليه      

 .المعاملة بالمثل في العالقات السياسية واالقتصادية الدولية

  SSllooggaannشعار شعار 

وهو عبارة مختصرة سهلة التردد تعبر عن فكرة ثابتة أو          

 وتهدف عادة لإلقناع بحيث تؤثر على الـرأي         ،قيمة أو هدف  

ستعمل في الموضوعات الوطنية وفي      وت ،العام بدون مناقشة  

 . ولكنها سهلة الرسوخ في ذهن الجماهير،الدعاية أيضاً

  PPeeoopplleeالشعب الشعب 

هم مجموعة من األفراد تتميز عن باقي األفراد بميزة أو          

أكثر مثل اإلقامة في منطقة معينة أو السـاللة أو المهنـة أو             

 .ولة ويشكلون أساساً لقيام كيان سياسي واحد وهو الد،العقيدة

  PPoopp--  PPooppuullaarrشعبي شعبي 
وهو مصطلح يشير إلى كل الثقافة والفنون الشعبية التـي          
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تشيع بين جماهير العامة وتستخدم في االحتفاالت والتجمعات        

 . وهي جزء من الثقافة للبلد،والشعائر الوطنية

  CCoolllleeccttiivvee  CCoonnsscciioouussnneessssشعور جمعي شعور جمعي 

م وهي عملية إدراك األفراد للعالقات االجتماعيـة بيـنه        

 وقد يتحول هذا الشعور نحو االشتراك       ،ولتجاربهم المشتركة 

 .في تحمل مسئوليات النهوض بمجتمعهم

  TToottaalliitteerriiaanniissmmالشمولية الشمولية 

هو نمط مثالي من أنماط علم االجتماع السياسي نادى بـه           

 ويتطلـب   ،كثير من العلماء والكُتاب األوربيين واألمريكيين     

دة فـي المجتمـع     وجود عقيدة سياسية رسمية ومتطورة واح     

ووجود حزب سياسي واحد محتكـر للقـوة السياسـية فـي            

المجتمع ويعمل هذا الحزب على تطبيق العقيـدة السياسـية          

وتنشئة المجتمع على أساسها ووجود خط سياسي فاصل بين         

القادة وغير القادة ويمكن عبور هذا الخط بشروط عقائديـة           

سية الدائمة من   وقيام النظام السياسي على أساس التعبئة السيا      

 ويطلـف لفـظ     ،أجل تحقيق األهداف الدائمة للعقيدة السياسية     

شمولي على أي نظام سياسي ينفذ سياسة الحـزب الواحـد           

 .والعقيدة الواحدة
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    ))CCoonnssuullttaattiioonn((الشورى الشورى 
 See:Consulting انظر تشاور/ 

 اسـتخراج   :الشورى تطلق في اللغة علي عدة معاني منها       

 ،نا أي أظهرت ما عنده و ما عندي        شاورت فال  : يقال ،الرأي

فالتشاور و المشاورة و المشـورة هـي اسـتخراج الـرأي            

 شـرت العسـل إذ      :بمراجعة البعض إلي البعض من قولهم     

 فمفهـوم الشـورى     ،اتخذته من موضعه و استخرجته منـه      

ببساطة يقوم علي استطالع رأي من هم ذوي الخبـرة فـي            

 و الشورى تعتبر    ،الموضوع للتوصل إلي أقرب األمور للحق     

 و الشورى ظاهرة فكريـة      ،المفهوم اإلسالمي للديموقراطية  

 و هي قيمة خالدة فـي       ،فريدة ربي عليها اإلسالم من آمن به      

 فنصـوص الشـورى حسـب       ،حياة و فكر األمة اإلسالمية    

 فهي تلفت النظر إلي حقيقة من حقائق        ،النزول لها سر إلهي   

 و هي عـرض     ،شورىاألمة التي يصفها اإلسالم بأنها أمة       

 و هي خطاب لـرئيس      ،لما يجب أن تسلكه األمة من تشاور      

الدولة حتى ال يكون موقعه في ذروة السلطة حاجبا له عـن            

األمة التي رفعته المكانة العليا و الكبيرة و حتى ال يغفل عن            

 .حقيقة حرص عليها اإلسالم
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  PPoooorr--DDeevviill  SSyynnddrroommeeالشيطان الفقير الشيطان الفقير 

هو مصطلح يطلق علـى السـلوك      مصطلح الشيطان الفقير    

اإلرهابي وظاهرة التعاطف مع الفكـر المتطـرف والسـلوك          

اإلرهابي والرفض للحكومة والتشكك في جـديتها لإلصـالح         

 ويصفه البعض بأنه مرض     ،االجتماعي واالقتصادي والسياسي  

اجتماعي تعيشه بعض المجتمعات المتطرفة خاصة التي تتسـم         

 .أنها مصلحة للعالم أجمعبالفقر الكبير ومع ذلك تعتقد 

  CCoommmmuunniissmmشيوعية شيوعية 
الشيوعية ما هي إال حركة فكرية وسياسية تهـدف إلـى           

 Communist Classlessتحقيق مجتمع شـيوعي ال طبقـي   

Society        باألساليب الديمقراطية الحديثة بدال من ثورة العنف 

وتهدف إلى حكم طبقة البروليتاريا والتقدم السلمي المنـتظم          

متالك الدولة كل آليات االنتاج والخدمات في مقابل        للمجتمع ال 

 ،توفير كل أسباب المعيشة الكريمة لكافـة أفـراد الشـعب          

والمحو الكامل للفروق الطبقيـة ومحـو الفـروق الثقافيـة           

والتقريب على نحو أكبر بين األمم والثقافات القومية والتقدم         

 .نحو التجانس االجتماعي
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  حرف الصادحرف الصاد
  UUnnddeerrggrroouunndd  PPrreessssالصحافة السرية الصحافة السرية 

وهي صحافة ال تعلن عن مصدرها وال تبوح باسم الجهة          

التي تمولها وتعمل على إشاعة البلبلة وحـرب األعصـاب          

 .والتشكيك والتحريض على التمرد

  YYeellllooww  JJoouurrnnaalliissmmالصحافة الصفراء الصحافة الصفراء 
 والتي تؤكد على الموضـوعات      ،وهي من أنواع الصحف   

 وهنـاك صـحافة اإلثـارة       ،حشة والمكشوفة والمثيـرة   الفا

وهي صحف تعيش على  Journalism Sensational اإلخبارية

 فهي تتلقف األحـداث اليوميـة الهامـة         ،الرأي العام اليومي  

وتجعل منها العناوين الضخمة لجذب انتباه القـراء وإثـارة          

 .اهتمامهم

  CCuullttuurree  SShhoocckkالصدمة الثقافية الصدمة الثقافية 
زمة الفكرية والنفسية التي يفتـرض أن       وهي تشير إلى األ   

يعانيها من يجدون في أنفسهم في وسط أو في مواجهة ثقافـة            

 .غريبة
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  CCoonnfflliiccttالصراع الصراع 
وهو عملية من العمليـات المصـاحبة إلعـداد القـرار           

 وينشب إذا تعارضت أهداف الفـاعلين السياسـيين         ،السياسي

ية بصورة مباشرة وحينما يعني أحد طرفي العالقة الصـراع        

كما أن الصراع قد ينتج عن      ٠خسارة مباشرة للطرف الثاني     

تناقضات بين مصالح الطبقات التي تفضي النقسامات حـادة         

 كما أن الصراع قد يعني الصدام بقصد االحتواء         ،في المجتمع 

 : وهناك ثالثة نماذج أساسية للصـراع      ،وقد ينتهي باالفتراق  

 أو الجـدل     والمناقشـات  Games والمباريات   Fightsالقتال  

Debates. 

  الصراعات االجتماعية الممتدةالصراعات االجتماعية الممتدة
  PPrroottrraacctteedd  SSoocciiaall  CCoonnfflliiccttss  

وهي الصـراعات ذات الجـذور العقيديـة والسياسـية          

 مثـل الصـراع   ،واالجتماعية والتاريخية الطويلة والمتشابكة  

 وهي أزمات   ،العربي اإلسرائيلي والصراع الهندي الباكستاني    

لنظر عن هيكل عالقات    تبدو مستعصية على الحل بصرف ا     

 .القوى في النظام الدولي
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  ))TThhee  SSaaffeettyy  VVaallvvee((صمام األمان صمام األمان 
لفظ يطلق علي حقوق اإلنسان ألنها تشكل صمام األمـان          

 ،الذي بدونه ينهار البناء اإلنساني و ال ينعم بأي تقدم مطلقـا           

فهناك ضرورة ماسة لحماية و احتـرام حقـوق اإلنسـان و            

 Breaking ذلك كسر دائرة اليأس حرياته األساسية و يقتضي 

The Cycle Of Despeir. 

  DDeecciissiioonn  ––  MMaakkiinnggصناعة القرار صناعة القرار 
وانين في المجتمع   قوهي عملية اتخاذ مختلف القرارات وال     

 ،ومن يسهم في هذه العملية وكيفية إعداد القرار قبل إصداره         

 .والمستويات المختلفة التخاذ القرار ثم تنفيذه

   لألمم المتحدة لألمم المتحدةصندوق الطفولة التابعصندوق الطفولة التابع
  UUnniitteedd  NNaattiioonnssCChhiillddeerrnn,,ss  FFuunndd  ((UUNNIICCEEFF))      

وهو هيئة دولية تختص بشئون الطفولة ورعايتهـا فـي          

 مختلف أنحاء العالم

  PPeeaaccee  MMaakkiinnggصنع السالم صنع السالم 
هو العمل الرامي إلى التوفيق بين األطراف المتنازعة عن         

طريق الوسائل السلمية مثل التي ينص عليها الفصل السادس         
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 ومن ذلك إنشاء وحـدات لفـرض        ،يثاق األمم المتحدة  من م 

 مسلحة تسليحا أثقل مـن  Peace Enforcement Unitsالسالم 

 وتوضع بصفة دائمة تحت طلب مجلـس        ،قوات حفظ السالم  

 .األمن

  RRuullee  MMaakkiinnggصنع القاعدة صنع القاعدة 
وهي عملية وضع السياسات واتخاذ القـرارات المختلفـة         

 . التنفيذية والتشريعية وتشترك فيها السلطتين،داخل الدولة

  FFeettiisshhiissmmالصنمية الصنمية 
 بمعنى الشيء الجامد الذي يعبده أفراد       ،وهي من األصنام  

 .المجتمع وغالباً ما يعتقد أن بهذا الشيء روح مقدسة

  ZZooiinniissmmالصهيونية الصهيونية 
هي حركة اليهود القومية وكان هدفها إقامة دولة يهوديـة          

ـ  ،في األراضي المقدسة كموطن للشعب اليهـودي       د أو   وعق

م ١٨٩٧مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية في عام         

 والصـهيونية   ،بقيادة أبو الصهبونية السياسية تيودور هرتزل     

تستند في عملها إلى اعتبار اليهود مادة بشرية يمكـن نقلهـا            

 وهي تقـوم    ،واستخدامها وتوظيفها لتحقيق أغراض سياسية    

األصـليين أو   على ممارسة إمبريالية عنيفة إلبادة السـكان        
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طردهم من أرضهم لتحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة دينية         

 .إسرائيلية في األرض المقدسة

   والتمييز العرقي والتمييز العرقيالصهيونية شكل من أشكال العنصريةالصهيونية شكل من أشكال العنصرية
  TThhee  ZZiioonniissmm  IIss  AA  FFoorrmm  OOff  RRaacciissmm  AAnndd  RRaacciiaall  

DDiissccrriimmiinnaattiioonn  
 للجمعيـة   ٣٠هذا اإلعالن صدر كتوصية في الدورة ال        

 : تحـت عنـوان    ١٩٧٥ أكتوبر   ١٥لألمم المتحدة في    العامة  
Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 

ويعتبر هذا القرار أول قرار في تاريخ األمم المتحدة يـدين           

 بالرغم مـن أن األمـم       ،السياسة التي أقيمت إسرائيل عليها    

م بضغط من الواليات    ١٩٩٦المتحدة ألغت هذه التوصية عام      

  .تحدةالم

  صواب التفكير  صواب التفكير  

 Reason Ablenessنظر الحصافة ا/ 

 نظر استراتيجية بناء المعنىا/ الصور الذهنية  
 The Meaning Construction Strategy 
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  حرف الضادحرف الضاد
  ضحايا جريمة سوء استخدام السلطةضحايا جريمة سوء استخدام السلطة

  AAuutthhoorriittyy  AAbbuueeee  VViiccttiimmss    
بة لضحايا جريمـة    إعالن المبادئ األساسية للعدالة بالنس    

 ١٩٨٥سوء استخدام السلطة الصادر عن األمم المتحدة عام         

 جاء ليحدد أوجه العدالة الواجبة في قضـية واحـدة مـن             ،م

 كمـا أن    ،خالل إعالن مبادئ غير ملزم للدول و الحكومات       

الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تتضمن        

 فـي عـدم الخضـوع     الحـق :حقوقا عامة عن العدالة منها    

للتعذيب و ال للمعاملة القاسية أو غير اإلنسانية و حق اللجوء           

للقضاء لالنتصاف الفعلي و عدم جواز اللجوء لالعتقـال أو          

أن تنظر قضيته    الحجز أو النفي تعسفا و حق كل إنسان في        

محكمة مستقلة و محايدة نظرا منصفا و محايدا و الحق فـي            

 .ن تثبت إدانتهاعتبار كل شخص بريئا إلي أ
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  ضحايا النزاعات المسلحةضحايا النزاعات المسلحة
  AArrmmeedd  CCoonnfflliiccttss  VViiccttiimmss  

عملت األمم المتحدة علي التأكيد علـي ضـرورة تقـديم           

المساعدات اإلنسانية إلي ضحايا النزاعات المسـلحة ألنهـم         

 و  ،مهددون في أخص حقوقهم و هـو الحـق فـي الحيـاة            

ليـة   و أكدت المنظمـة الدو     ،خصوصا الضحايا من المدنيين   

علي ضرورة وصول المساعدات مباشرة لهؤالء الضـحايا         

 و تبنت لذلك العديد من القرارات منها القـرار          ،بأسرع وقت 

 لسـنة   ٤٥/١٠٠ م و القرار رقم      ١٩٨٨ لسنة   ٤٣/١٣١رقم  

 . م و الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة١٩٩٠

  TTaaxxeessالضرائب الضرائب 
ا مـن   وهي عبارة عن مستحقات للدولـة يـتم تحصـيله         

حسـب  (المواطنين داخل الدولة في مجاالت محددة قانونيـا         

 ، وهي تصاعدية على الـدخل واألربـاح       )ظروف كل دولة  

وتستخدم الحصيلة في إنشاء المرافق العامة في الدولـة مـن     

طرق وكباري وصرف صحي ومستشفيات ومؤسسات التعليم       

 .المجاني وخالفه
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  ))SSttrreessss((الضغط الضغط 
 علي ارتباط معاني    – اختالفها    علي -تجمع قواميس اللغة    

 ،الضغط بالزحمة و الضيق و الشدة و المشقة و االضـطرار          

 و فـي    ..و بأنها حالة من الصراع أو التوتر النفسي الشديد        

 فإنها ترتبط بممارسة مجموعة أو نظام       ،مجال حقوق اإلنسان  

لمجموعة أساليب أو أداءات من شأنها أن تضـع مجموعـة           

ت حالـة مـن حـاالت القهـر أو          أخري أو نظاما آخر تح    

 وفق القدرة علي التوازن بهدف سـلبها حقـا أو           ،االضطرار

 .حقوقا ما كان لتتنازل عنها تحت الظروف العادية

  PPrreessssuurreessضغوط ضغوط 
وهي التفاعالت من الجماعات المختلفـة داخـل النظـام          

 وخارجه والتي تعبر عن التفاعل داخل المجتمع 

  --PPrreessssuurreess  CCoouunntteerrضغوط مضادة ضغوط مضادة 
وتعبر عن رد فعل الجماعات المختلفة لسياسة معينـة أو          

 .لضغوط جماعة أو جماعات أخرى
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  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyyالضمان االجتماعي الضمان االجتماعي 
هـو وسـيلة الـدول      أسلوب ونظام الضمان االجتماعي     

 أو تـوفير    ،الرأسمالية في إحداث نوع من التكافل االجتماعي      

ات الخاصة من   الحد األدني من الحياة الكريمة لذوي االحتياج      

ن والعجـزة   يالفقراء والمعاقين والمتعطلين عن العمل والمسن     

 ويستخدم الضمان االجتمـاعي إلحـداث التـوازن        ،وأسرهم

 .االجتماعي بين مختلف فئات المجتمع في أغلب المجتمعات

  CChheecckk  &&  BBaallaanncceessالضوابط والموازين الضوابط والموازين 
هي مجموعة اإلجراءات والقواعد التي تتم أثناء وضـع          

ور بهدف الحيلولة دون المساس بـالحقوق والواجبـات         الدست

فيه، ودون المساس بالديمقراطية أو انبعاث نوع جديـد مـن           

 مثلما تم ذلك أثناء وضع الدستور األمريكـي فـي           ،االستبداد

 .م١٧٧٨فيالدلفيا عام 

 

  



 -٣٠٩-

  
  
  

  ))  ((  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 -٣١٠-

  حرف الطاءحرف الطاء
  QQuuaakkeerrssطائفة الكويكر طائفة الكويكر 

 بأنها أكثـر    Voltaireعالم فولتير   طائفة أوربية وصفها ال   

 مما جعلها طائفـة ذات      ،سكان أهل األرض إيماناً بالمسيحية    

 .مباديء مثالية

  NNaattiioonnaall  CChhaarraacctteerrالطابع القومي للشخصية الطابع القومي للشخصية 

وهو مصطلح يعبر عن سمات ومالمح الشخصـية التـي          

 أو هي تلك النمط     ،ترجع إلى عضوية الفرد في قومية معينة      

ة التي تميز أبناء أمة أو قومية معينة        من الخصائص السلوكي  

 .عن أبناء األمم أو القوميات األخرى

  FFiifftthhCCoolluummnnالطابور الخامس الطابور الخامس 
مصطلح يرمز إلى مجموعة الجواسـيس والخونـة مـن          

المواطنين والذين يتعاونون مع جيش االحتالل ضد الـوطن         

 ثم صار مصطلحاً يطلق على سـائر        ،وضد جيوش التحرير  

ونون مع المحتلين أو يتجسسون لمصـلحة       الخونة الذين يتعا  

  .دولة أجنبية
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  TTyyttaannttطاغية طاغية 
الطاغية كلمة معناها الملك أو الحـاكم األوحـد دون أي           

 ولكن كـل حـاكم      ،عالقة من قريب أو بعيد بمعنى االستبداد      

 سرعان ما يتحول حكمه لالسـتبداد والفسـاد         )طاغية(أوحد  

 . وهذا عكس حقوق اإلنسان،والتسلط

  CCllaassss--DDiivviiddeeddالمنفصلة المنفصلة الطبقات الطبقات 
وهي المجتمعات التـي تشـهد انفصـاالً بـين التكامـل            

 ومع أن درجة التكامل فيها مدنية       ،االجتماعي وتكامل النسق  

 وتتصف هذه المجتمعات بوجود عالقـات التعـايش         ،أصالً

 ، بين المدينـة والريـف  Symbiotic Relationshipالتكافلي 

رحلة القبلية والمرحلة   وتضم كل المجتمعات التي هي بين الم      

  .الصناعية

  RRuulliinngg  CCllaassssطبقة حاكمة طبقة حاكمة 
وهي الطبقة أو الصفوة أو النخبة التي تمارس الحكم فـي           

 وقوتها ترجع إلى الطبيعة التنظيمية العالية       ،كافة المجتمعات 

 .التي تميزها

  MMaatteerriiaall  SSuubbssttrraattuummالطبقة المادية الدنيا الطبقة المادية الدنيا 
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موقـف الفعـل    وهي تعني التصريف الفعلي للوسائل في       

الذي يحدد بنية التباين في فرص الحياة ويولد مصـالح ذات           

 أي مصالح غير تلـك المصـالح التـي          ،صبغة ال معيارية  

يمتلكها الفاعلون عندما يتواءمون مع التعريـف المعيـاري         

 .للموقف

  MMiiddddllee  CCllaassssطبقة متوسطة طبقة متوسطة 
وهي غالباً طبقة المثقفين والمـوظفين فـي المجتمعـات          

 ولهم دور هام فـي      ، أعضاء اإلدارة الحكومية    أي ،المختلفة

 .مساندة النظام وإكسابه الشرعية

  RRuulllleedd  CCllaassssالطبقة المحكومة الطبقة المحكومة 
هي أغلبية الشـعب مـن      الطبقة المحكومة في أي مجتمع      

 . وتتميز بأنها غير منظمة، وهي أغلبية محكومة،كافة الفئات

  HHeeggeemmoonniicc  CCllaassssالطبقة المهيمنة الطبقة المهيمنة 
 الطبقة التي تسـيطر     لفظ يطلق على  لفظ الطبقة المهيمنة    

على الحكم وعلى القيادة وعلى مؤسسات اتخاذ القـرار فـي           

 مثل طبقة البروليتاريا في المجتمعـات االشـتراكية   ،دولة ما 

 ولها القـدرة    ،والطبقة البرجوازية في المجتمعات الرأسمالية    

 .على السيطرة على األمور لخدمة مصالحها
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  الطريق السريع للمعلوماتالطريق السريع للمعلومات
  IInnffoorrmmaattiioonn  SSuuppeerrhhiigghhwwaayy  

الطريق السريع للمعلومات هو سمة العصر الذي نعـيش         

 ،هو مصطلح يسمى طريق المعلومات فائق السـرعة        و ،فيه

 ،م١٩٩٣وكان هو التعبير الرسمي الجديد المتـداول عـام          

ولكن انتشرت بعـده المعلومـات وتـدفقت عبـر شـبكات            

 وما نـتج    ،ةالكومبيوتر وعصر الهواتف المحمولة أو الخلوي     

عنه من انطالق االتصاالت آلفاق متقدمـة وتبعهـا عصـر           

 ،السموات المفتوحة وعصر العولمة والكوكبة والقرية الكونية      

 وتنتقل بسرعة فائقـة  ،فالمعلومات ال يستطيع أحد أن يحجبها   

 .وسهولة ويسر بين بلدان العالم

  RRiittuuaalliissttiiccطقوسية أو شعائرية طقوسية أو شعائرية 
شـعائرية تطلـق علـى      وهي وظيفة رمزية طقوسية أو      

االنتخابات في إطار نظام سياسي يهدف إلى إضـفاء صـفة           

 .الشرعية على مركز صانعي القرار من حيث الشكل

  CCaasstteessطوائف طوائف 
 ،هي مجموعة من الناس يجمعهم دين أو لـون أو جـنس         

وهــي متدرجة في مرتبتها االجتماعيـة وتفصـلها عـن          
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دة في الهند    والطائفية موجو  ،بعضها حواجز اجتماعية كثيرة   

 .ولبنان بكثرة وهي مقننة دستورياً

  TTootteemmiissmmالطوطمية الطوطمية 
 ويتوسط بين   ،Totalitarianismمصطلح مرتبط بالشمولية    

 وتوصـف بـه بعـض       ، والشـمولية  Tortsإلحاق الضرر   

  .أنظر الشمولية / .المجتمعات ذات االتجاه الشمولي

  VVoolluunnttaarriissmmالطوعية الطوعية 
ــان  ــا نتصــور أن اإلنس ــرة تجعلن ــي فك ــاعالً وه  ف

 فهو ليس مجرد    ،باعتباره كائناً إيجابياً وليس سلبياً    ،باستمرار

 ولكنه يخلـق    ،مستجيب لدوافع بيولوجية أو مطالب اجتماعية     

المعاني ويبادر بأنماط للفعل والسـلوك ويفسـر المواقـف          

 .ويسيطر على المجال الذي يعيش فيه
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  اءاءظظحرف الحرف ال
  WWoorrlldd  CCoonnddiittiioonnssالظروف العالمية الظروف العالمية 

 وخصوصـاً   ،هي التغييرات الكبيرة التي تحدث في العالم      

التطورات التي حدثت في المجـال السياسـي واالجتمـاعي          

 .والسياسي في القرنين الماضيين

  ))TTyyrraannccee  ((IInnjjuussttiiccee  الظلمالظلم
 و مقاومة الظلم حق للجميـع للتمتـع         ،الظلم نقيض العدل  

 تعالي قـد أمـر       و إذا كان اهللا    ،بحق العدل و حق المساواة    

 فإنه سبحانه نهي عن الظلم نهيـا شـديدا و توعـد             ،بالعدل

 فال يظلم بعضنا بعضا بأي شـكا و         ، الغليظ بالظالمين بالعذا 

 حتى لو كان هذا الظلم مع غير المسلمين         ،بأي صورة كانت  

 مرفوض تماما في    )كنقيض للعدل ( فالظلم   ،أو مع غير البشر   

 فيجب علـي الجميـع      ،اتكل الشرائع و القوانين و المعاهد     

 حكامـا أو    ا سـواء أكـانو    ،العمل بالعدل و البعد عن الظلم     

 .محكومين
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  CCoonnjjuunnccttuurraallالظواهر االرتباطية أو االقترانية الظواهر االرتباطية أو االقترانية 
وهي عبارة عن مظاهر ثبات أو تغير واسعة النطاق فـي         

 ومن ذلك التحوالت التي تطرأ على الدورة        ،البناء االجتماعي 

من المجتمع الزراعي إلـى المجتمـع       االقتصادية أو االنتقال    

الصناعي وغير ذلك من الظـواهر التـي تـرتبط بعضـها            

 .بالبعض اآلخر

  DDiissttrriibbuuttiivvee  CChhaannggeessالظواهر التوزيعية المتغيرة الظواهر التوزيعية المتغيرة 

هي ظواهر اجتماعيـة ديناميـة كـالتغير فـي السـنن            

االجتماعية وأساليب الحياة ومعـدالت المواليـد والجريمـة         

مثل هـذا النـوع مـن الظـواهر          وي ،والزواج وما إلى ذلك   

مجموعة من األفعال الفردية العديدة وال ينطوي على أهداف         

 .شعورية جماعية للجماعة

  CCoolllleeccttiivveeالظواهر الجمعية الظواهر الجمعية 
هي األهداف الشعورية الجماعية للجماعة والتـي تمثـل         

 مثـل   ،مكانة أساسية في هذه الظواهر االجتماعية الديناميـة       

ة والسياسات اإلدارية والثورات    الحركات االجتماعية المنظم  

 .السياسية المختلفة
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  حرف العينحرف العين
  NNooeemmss  &&  IIddeeaallssعادات ومثل  عادات ومثل  

هي السلوكيات االجتماعية والسياسية التي تنتقل من جيل        

إلى جيل وال نستطيع تغييرها بسهولة والتي ترسخ في وجدان    

ـ       بث بهـا ونقلهـا     المجتمع ويعمل النظام السياسي على التش

 .لألجيال الجديدة

  HHaabbiittssعادات عادات 
هي ما يتعود الفرد والمجتمع عليه من سلوكيات يومية في          

 وهي نتيجة للتفكير ثم الفعل والذي إذا تكرر         ،كافة المجاالت 

 ومجموعها العادات التي هي أسـاس للصـفات         ،أصبح عادة 

Characters  مثل األسالك حينما تنسج     المختلفة ، وأن العادات  

 كما أن العـادة لهـا ثالثـة         ،معاً يصبح من الصعب كسرها    

 . المعرفة والمهارة والرغبة:عناصر هي

  TThhiirrdd--WWoorrllddالعالم الثالث العالم الثالث 
يقصد بالعالم الثالث مجموعة البلدان والدول التي ال تنتمي         

الـدول  ( وال للعـالم الثـاني       )الدول الرأسمالية (للعالم األول   

 دول الجنـوب أو الـدول        وقد تسمى  )الشيوعية واالشتراكية 
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 الــدول المتخلفــة Undevelopedالناميــة أوغيــر الناميــة 

Underdeveloped،     وأغلبية دول هـذا     ٧٧ أو مجموعة ال ،

العالم فقيرة في متوسط نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي            

 وأغلبهـا خضـعت     .واإلمكانيات الصناعية والتكنولوجيـة   

رة الحتالل عسكري أو لشكل آخـر مـن أشـكال السـيط           

 وتوصـف   ، وينتج المواد الزراعية والمواد األولية     ،السياسية

 Most واألكثـر تـأثراً   Least Developedبأنها األقل نمواً 

Seriously Affected.  وهناك تقسيم حالي للعالم الثالث وهـو 

العالم الذي لم تتغلغل فيه ثقافة وفكر حقوق اإلنسان وتطبيـق    

 ...هذه الحقوق تكون ضعيفة للغاية

  TThhiirrdd  ––  WWoorrllddiissttالعالم ثالثيون العالم ثالثيون 
هي تسمية تطلق على أصحاب المدرسة الراديكالية قـي         

التبعية نظراً لتركيزهم على البعد الجغرافي في كافة األحداث         

  .والتغييرات السياسية واالقتصادية العالمية

  MMaacc  WWoorrllddعالم ماك عالم ماك 
هو مفهوم يعبر عن سيطرة أمريكا على العالم ووصـفها          

 فالمفهوم الجديـد للقـدرة      ،الم بسبب قدرتها الكبيرة   بسيدة الع 

 وعـالم   ،يعلو فوق قدرات وسائل اإلعالم واالتصال والذكاء      
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ماك تعني بدقة سيطرة االحتكارات اإلمريكيـة ومؤسسـاتها         

 .المختلفة على العالم

  CCoommmmoonn  MMaasssseessعامة الجماهير عامة الجماهير 
هم الذين يحكمون الشعب طبقاً للديمقراطيات الكالسـيكية        

 كما حدد   ،لمنفعة الناس الذين ليس لديهم موارد     ) م الشعب حك(

 .ذلك أرسطو في مفهومه الشائع للديمقراطية

  PPeerrssoonnaalliittyy  CCuullttعبادة الفرد عبادة الفرد 
عبادة الفرد مصطلح يقصد به اإلعجاب الشديد بشـخص         

 .مشهور خصوصاً إذا كان زعيماً سياسياً

  ))MMeenniiaallss  ((SSllaavveessالعبيد العبيد 
قات االجتماعية للناس  علـى      يمثلون أدني الطب  فئة العبيد   

 وهم ال يصلحون لعمل يفيد العقيدة الدينية القائمة         ،مر التاريخ 

على تقديم الفداء والقرابين وهم مكرهون على حياة العبودية         

 والعبيد غير موجودين    ،والرق تحت هيمنة الطبقات األخري    

في عالمنا المعاصر الذي ألغى الـرق منـذ بدايـة القـرن             

تنفيذ المعاهدة الدولية لحقوق اإلنسـان التـي         ومع   ،العشرين

ألغت الرق تماماً أصبح هؤالء العبيـد أحـراراً ومـواطنين           

 .عاديين لهم الحقوق وعليهم الواجبات
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  EEnneemmiittyyعداء عداء 
هو آخر مراحل الصراع السياسي بين دولتين أو مجموعة         

من الدول، والعداء هو المقدمة الطبيعية للمواجهة العسـكرية         

 .المريرة بحيث تؤدي الحرب إلى تفاقم العداءالسافرة و

  نظـر السـامية   نظـر السـامية   اا//AAnnttii--SSeemmiittiissmmالعداء للسامية العداء للسامية 

SSeemmiittiissmm  
وهو اتهام يهودي للغرب أوالً ثم للعرب أخيراً من أجـل           

ابتزازهم وفي نفس الوقت اسباغ الشـرعية علـى فكـرهم           

 والمصطلح يعني أنهم يعاملون معاملة سيئة فـي         ،ووجودهم

يقيمون فيها بسبب التفريق بينهم وبين غيـرهم        األقطار التي   

 كما يعتبـروا أي ناقـد آلرائهـم أو          ،من األجناس األخرى  

تاريخهم بأنه معاٍد للسامية بقصد إرهاب العالم كله ومنعه من          

 .نقدهم وتحليل شحصياتهم وتفنيد آرائهم ومعتقداتهم

  SSoocciiaall  JJuussttiiccee  IInn  IIssllaamm  العدالة االجتماعية في اإلسالمالعدالة االجتماعية في اإلسالم

 اإلسالم بعدالة اجتماعية واسـعة المفهـوم متعـددة          نادي

األوجه لحفظ كرامة المسلم و غير المسـلم فـي المجتمـع            

 فالعدالة في اإلسالم و قبل كل شيء عدالة إنسانية          ،اإلسالمي

و ليسـت   ، شاملة لكل جوانب الحياة اإلنسانية و مقوماتهـا         
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و هي إذا تتنـاول جميـع       ، مجرد عدالة اقتصادية محدودة     

 كما تتناول الشـعور و      ،ظاهر الحياة و جوانب النشاط فيها     م

السلوك و الضمائر و الوجدانيات و القيم التي تتناولها هـذه           

 فليست القيم االقتصادية وحدها و ليست القيم المادية         :العدالة

و إنما هي ممتزجة بها القيم المعنويـة و         ، علي وجه العموم    

 يسير فيهما اإلسالم فـي      فالخطين الكبيرين اللذان  ، الروحية  

 الوحـدة المطلقـة المتعادلـة       :تحقيق العدالة االجتماعية هما   

و إذا  ، والمتناسقة و التكامل العام بين األفراد و الجماعـات          

كان من الظلم االجتماعي أن تطغي مطامح الفرد و مطامعه          

فانه من الظلم كذلك أن تطغي الجماعة علي        ، علي الجماعة   

 أن  ـ في نظر اإلسـالم ـ    فال ينبغي، قته كيان الفرد و طا

يغفل حق الفرد في انطالق نشاطه في الحدود التي ال تضار           

 و ال تصـطدم     ،بها الجماعة و ال يضار بها هذا الفرد ذاتـه         

 فالحياة تعـاون و تكامـل فـي نظـر           ،بأهداف الحياة أيضا  

،  ال حرب و ال تنازع و ال خصام و ال اصـطدام              :اإلسالم

طالق للطاقات الفردية و العامة و ليسـت كبتـا و           كما أنها ان  

  .حرمانا و سجنا و كل ما ليس حراما فهو مباح
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  EEccoonnoommiicc  JJuussttiiccee  العدالة االقتصاديةالعدالة االقتصادية

العدالة االقتصادية نظام ال يدعو إلي توزيع الثروة علي          

 بل يدعو إلي توزيع الثروة علي مبـدأ         ،Equalمبدأ المساواة   

الم ال يقول بوجوب توزيـع أدوات        و اإلس  ،Equitableالعدل  

 بل هو يقول بوجـوب     ،اإلنتاج و المنتجات علي قدم المساواة     

 و هـو    ، لتحقيق التوزيع العـادل    ،التوزيع علي أساس العدل   

 و العدالة االقتصـادية     ،يضع طائفة من القواعد و االلتزامات     

 و أن يكون تكـافؤ      ،التي تمكن كل قادر علي العمل أن يعمل       

 .تاح للجميعالفرص أمر م

  العدل ميزان اهللا تعاليالعدل ميزان اهللا تعالي
  JJuussttiiccee  IIss  TThhee  GGrreettiieenniiaa  OOff  OOuurr  GGoodd  

ميزان اهللا تعالي ال يحيف و ال يزيغ فال يظلم عرقا أو فئة             

أو طبقة و ال يحابي أي شعب علي حسـاب آخـر ألن رب              

 هـو الـذي يقـرر       ، و هو إله الناس    ،الناس هو ملك الناس   

 فـاختالف األلسـنة و      ،الحقوق بحكمته وعدالته للناس جميعا    

 فال مبرر لالستعالء بالجنس     ،األلوان من آيات اهللا في البشر     

 كما أن الشـرائع توجـب محاربـة البغـي و            ،أو بالعصبية 

 .التعسف و الطغيان حتى يسود العدل و اإلحسان
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  عدم االستبداد بالرأيعدم االستبداد بالرأي
  NNoo  DDeessppoottiissmm  FFoorr  TThhee  PPooiinntt--OOff  VViieeww  

اورة في اإلسالم و    يذكر صاحب كتاب الفخري آداب المش     

حكمه فرضها علي النبي صلي اهللا عليه و سلم قبل غيره من            

 إن الملك ينبغي أال يستبد برأيه و أن يشاور          ”المسلمين فيقول 

 و مـن يتفـرس فيـه        ،في الملمات خواص الناس و عقائلهم     

الذكاء و العقل و جودة الرأي و صـحة التمييـز و معرفـة              

زة الملك من إيناس المستشار      و ال ينبغي أن تمنعه ع      ،األمور

 فإن أحدا   ، حتى يمحصه النصيحة   ،به و بسطه و استمالة قلبه     

   ”ال ينصح بالقسر و ال يعطي نصيحة إال بالرغبة
  عدم اتخاذ قرار هو قرارعدم اتخاذ قرار هو قرار

  AA  DDeecciissiioonn  NNoott  ttOO  DDeecciiddee  

هو نـوع مـن ممارسـات القـوة يمكـن مالحظتهـا             

Observable،      ار معـين    بمعنىأن يكون من الصعب اتخاذ قر

  .فيكون القرار هو عدم التغيير

  

  

  



 -٣٢٦-

    عدم إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقابعدم إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب
HHuummaann--RRiigghhttss  VViioollaatteerrss  MMuusstt  BBee  PPuunniisshheedd    

و هو مبدأ قانوني دولي عظيم األثر و يهـدف لتضـييق            

الخناق علي مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسـان و مالحقـتهم          

ـ       تيفائهم للعقوبـات الواجـب     بصورة دائمة و التأكد من اس

 و عدم استفادتهم من أي عفو خاص أو عام طبقـا            ،تطبيقها

 لعـام   ٤٧/١٣٣لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم         

 و تكون مسئوليتهم عن انتهاكات حقوق اإلنسـان         ، م ١٩٩٢

 فال يجوز الدفع بصدور أوامـر       ،مسؤولية شخصية و فردية   

لقرار مجلس األمـن رقـم      عليا للتهرب من المسؤولية طبقا      

 و طبقا لحكم محكمة نورمبرج      ، م ١٩٩٤ الصادر عام    ٩٥٥

 و كذلك عدم جواز مـنح       ،التي أكدت علي المسؤولية الفردية    

 باإلضافة إلي عـدم     ،الملجأ لمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان    

تقادم االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان و تعقب و اعتقال و          

 . حقوق اإلنسانتسليم مرتكبي انتهاكات

  

  

  



 -٣٢٧-

  عدم االنحياز والحياد اإليجابيعدم االنحياز والحياد اإليجابي
  NNoonn--AAlliiggnneedd  &&  PPoossiittiivvee  NNeeuuttrraalliittyy  

م بالقاهرة عندما وضع    ١٩٦١هي حركة دولية بدأت عام      

 وإن كانت قد    ،المؤتمر التحضيري أول مفهوم لعدم االنحياز     

م بزعامة عبد   ١٩٥٥بدأت فعليا في مؤتمر باندونج في إبريل        

 وعقدت أول قمة في يوغسـالفيا فـي         ،والناصر وتيتو ونهر  

 دولة ووصلت العضوية لنحو     ٢٥م وحضرها   ١٩٦١سبتمبر  

م واآلن فقدت الحركة قياداتها التاريخيـة       ١٩٧٣دولة عام   ٧٦

والمناخ العالمي الذي ظهرت فيه من الصراع الـدولي بـين           

قلت أهميتها الدولية رغـم     لقد   ف ،المعسكرين الشرقي والغربي  

م بحضور نحو   ٢٠٠٣ألخير في ماليزيا عام     انعقاد مؤتمرها ا  

 والتي تعنى الوقـوف علـى       ، دولة عضو في الحركة    ١٢٠

الحياد بين القوي الدولية المتصارعة وعدم االنحياز إلـى أي          

 .كتلة في العالم من أجل تحقيق النمو واالستقرار

  NNoonn--VViioolleenncceeعدم العنف والدفاع السلبي عدم العنف والدفاع السلبي 

ة تعنـي أن يقـف    وهي سياس،هي سياسة المهاتما غاندي 

الشعب ضد المستعمر موقف عدم تعاون وبطريقة سلبية وال         

 .يلجا إلى العنف في المقاومة



 -٣٢٨-

  عدم فاعلية السياسةعدم فاعلية السياسة
  PPoolliiccyy  IInneeffffeeccttiivveenneessss  TThheeoorrmm  

هو مفهوم يعني أن توقعات األفراد وتكيف سـلوكهم إزاء          

التغييرات المختلفة في المجتمع تضع قيـوداً علـى فاعليـة           

 وهناك مثال اقتصادي على عـدم الفاعليـة         ،ليةالسياسة الك 

للسياسات وهو أن ينصرف تأثير السياسات إلىالمستوى العام        

لالسعار دون التأثير في األسعار التي تظل كما هي بعيدة عن         

السيطرة وذلك في ظـروف تـوافر المعلومـات والحريـة           

االقتصادية والمنافسة الكاملة مما يؤدي لحدوث تضخم وطلب        

 زيادة األجور مما يؤدي لقيام رجال األعمـال برفـع           العمال

 وبالتالي ال تنجح السياسـة      ،أسعار منتجاتهم الخ من تأثيرات    

في تحقيق أهدافها ألنها ستؤدي إلى زيادة سريعة في األسعار          

 مما يجعلها عديمة الفاعليـة فـي هـذا          ،واألجور والتكاليف 

  .األمر

  AAggggrreessssiioonnالعدوان العدوان 
 على الحرب العسكرية أو الهجوم      العدوان مصطلح يطلق  

 وذلك عندما يأتي من الخـارج       ،المسلح على دولة من الدول    

بقصد االحتالل أو التدخل في الشئون الداخلية أو االسـتيالء          



 -٣٢٩-

على الثروات االقتصادية في الدولة المعتدى عليها أو الهيمنة         

 فالعدوان يتم عادة باستخدام القوة المسلحة من جانـب          ،عليها

 .دولي ضد دولةطرف 

  BBeelllliiccoossee  عدوانيعدواني
العدواني سياسياً هو الذي يبادر الشخص الذي يكـن لـه           

الحقد ويضمر االنتقام منـه إلـى الهجـوم عليـه سياسـياً             

 كما يظهر ذلك بوضوح في موقف الصهاينة من         ،واقتصاديا

 .عرب فلسطين

  CCoonnvveennttiioonnالعرف العرف 
العرف هو ما يتعارف الناس على فعله دون ضجر لمـدة           

 والقاعدة تقول العرف كالقـانون يجـب        ،زمنية طويلة نسبيا  

 وهـو فـي     ،)المعروف عرفا كالمشروط شرطاً   (االلتزام به   

 أو تتفق   ، تتعارف عليها الجماعة   ،غالب األمر عادة اجتماعية   

 وليس لها صفة اإللزام     ، وتراعيها ، دون نص مكتوب   ،عليها

  .القوي

  RRaacciissmmالعرقية العرقية 
 العرق هو العامل األكثر فعاليـة       العرقية هي االعتقاد بأن   

في تكوين السمات والمواهب البشرية وأن الفروق العرقيـة         



 -٣٣٠-

 ولـم تظهـر العرقيـة       ،تولد امتيازاً فطرياً عند عرق بعينه     

بمعناها المتعصب إال في القرن التاسع عشـر مـع انتشـار            

 وبدأ التمييز بين العرق األبـيض       ،االستعمار بمعناه الحديث  

 وبدأ الحديث عن األشكال العرقية      ،األصفروالعرق األسود و  

 ...المتميزة عما سواها مثل النازية والصهيونية والبيض الخ

  AArraabbiitteeالعروبة العروبة 

العروبة مصطلح يطلق على القوميـة العربيـة أو علـى           

 وهـي   ،الرابطة التي تجمع بين الدول والشـعوب العربيـة        

صـيلة،  المصدر المشع للفضائل  والتقاليد والقيم العربيـة األ        

والتي تجمعها اللغة العربيـة واإلسـالم واألصـل الواحـد           

  ،والتاريخ المشترك واالمتداد الجغرافي والمصير المشـترك      

 Arabismeوقد يعبر األجانب عنها بمصطلح النزعة العربية        

وهو مصطلح غير دقيق يدل على عدم تغلغل العروبة في دم           

  .الشعوب الناطقة بالعربية

  IIssoollaattiioonniissmmالعزلة العزلة 

ويعني بها سياسياً االبتعاد ما أمكن عن الصراع الـدولي          

 وهـي سياسـة تقـف       ،والوقوف سلبياً من العالم الخارجي    

بمقتضاها الدولة بعيدة عن الصراعات الخارجية وتبتعد مـا         



 -٣٣١-

 وتقصـر جهودهـا علـى أرض        ،أمكن عن منازعات الغير   

 ، وال تسير وراء هذه الحدود من أجل مطمع        ،الوطن وحدوده 

كنها ال تتردد عن التدخل دفاعاً عن مصـالحها إذا وجـه            ول

 وأصبح من الصعب في عصر العولمة اللجوء        ،هجوم عليها 

للعزلة في ظل إلغاء الحدود فعلياً بين األمم والدول والشعوب          

 .وفي ظل السموات المفتوحة وحرية التجارة العالمية

  AAssccrriippttiioonnالعزو العزو 
 كـل المجتمعـات     وهو أحد معايير االختيار النسبية فـي      

 بعض  ويعني أن المجتمع يفاضل بين األشخاص على أساس       

 األصل العرقي أو اللون أو الدين أو        الخصائص التحكمية مثل  

 وهـي عكـس اإلنجـاز       ،الثروة وليس على أساس قدراتهم    

Achievement           الذي يعبر عن مكانة منسـوبة للفـرد فـي 

 .المجتمع على أساس أدائه لوظائفه

  MMooddeerrnniizzaattiioonnعاصرة عاصرة العصرنة أو المالعصرنة أو الم
العصرنة أو المعاصرة مفهوم يعني التقـدم االجتمـاعي         

واالقتصادي لجميع القوميات لتناسب روح وفلسـفة وعلـوم         

 والبـد مـن التوافـق بـين األصـالة           ،العصر الذي تعيشه  

 .والمعاصرة



 -٣٣٢-

  CCiivviill  DDiissoobbeeddiieenncceeالعصيان المدني العصيان المدني 

حــاالت  أهـم    حالة مـن     حالة العصيان المدني تعتبر   

 رعية القانونية فيـلخروج عن الشا

 من بعض الفئات أو سكان منطقة من        ، معظم دول العالم  

المناطق حيث يقومون بالمقاومة في تحـد سـافر للسـلطة           

باإلضراب والمظاهرات واالمتناع عن تنفيذ القوانين واللجوء       

 .لمقاومة السلطات بشكل جماعي

  BBrreeddkkddoouunnالعطل العطل 
 ،ى البعد الديناميكي للنظام   وهو من المفاهيم التي تركز عل     

أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      

داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل فـي الظـروف           

 .البيئية

  عقد األمم المتحدة لتدريس حقوق اإلنسانعقد األمم المتحدة لتدريس حقوق اإلنسان
  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeeccaaddee  FFoorr  TTeeaacchhiinngg  TThhee  HHuummaann  RRiigghhttss  

لألمم المتحدة بمقتضى قرارها    عقد أعلنته الجمعية العامة     

 و الذي أعلن أن الفترة التي      ، م ١٩٩٤ في عام    ٤٩/١٨٤رقم  

 م بمثابـة عقـد      ٢٠٠٤ م و حتى نهاية      ١٩٩٥تبدأ من يناير    



 -٣٣٣-

لألمم المتحدة لتدريس حقوق اإلنسان بالعالم كله مـن أجـل           

  .نشر الوعي بحقوق اإلنسان بين البشرية
   حقوق اإلنسان حقوق اإلنسانعقد األمم المتحدة للتعليم في مجالعقد األمم المتحدة للتعليم في مجال

  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoorr  TTeeaacchhiinngg  IInn  TThhee  FFiieelldd  OOff  TThhee  

HHuummaann  RRiigghhttss  

عقد أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بمقتضى قرارها         

 و الذي أكـد أن السـنوات   ، م١٩٩٤ في عام ٤٩/١٨٤رقم  

 م بمثابة عقد لألمم المتحدة      ١٩٩٥العشر التي تبدأ من يناير      

 . اإلنسان في العالم كلهللتعليم في مجال حقوق

  SSoocciiaall  MMiinnddالعقل الجمعي العقل الجمعي 

وهو الوحدة الذهنية الجماعية التي تتمثل فـي المشـاعر          

 أي  ،والمعتقدات واآلراء وغيرها من التصورات الجماعيـة      

 .بعبارة أخرى الثقافة االجتماعية التي تسود المجتمع

  TTeecchhnniiccaall  RRaattiioonnaalliittyyالعقالنية الفنية العقالنية الفنية 

 وتنطوي عليها أشكال    ،ناعية الحديثة سمة المجتمعات الص  

 حيـث أن أغلبيـة      ،التنظيم االجتماعي والسياسي للرأسمالية   

 .المثقفين فيها هم فئة الفنيين

  



 -٣٣٤-

  AAbbssttrraacctt  RRaattiioonnaalliissmmالعقالنية المجردة العقالنية المجردة 
هي سمة المثقفين في المجتمعـات      صفة العقالنية المجردة    

هـم   ف ،الغربية الذين يسايرون التغير أكثـر ممـا يقودونـه         

 ،محافظون وتابعون لألنظمة االجتماعية والسياسية المسيطرة     

 .ويلعبون دوراً أقل

  RRaattiioonnaalliizzaattiioonnالعقلنة العقلنة 

ـ   ،وهي تحكيم العقل في كل شيء      ير المسـبق   ـ أي التفك

 بالعقل وليس بالعاطفة في

 ومنها بالطبع البـرامج     ، األفكار والممارسات المعروضة  

 ومن هذه العقلنة مسـألة      ، الختيار إحداها  ،السياسية المختلفة 

 أي اخضاع العقـل  Retionalisation Of Lawعقلنة القانون 

 .وتحكيمه قبل تطبيق القواعد القانونية الجامدة

  OOrrtthhooddooxxyyالعقيدة السليمة أو الصحيحة العقيدة السليمة أو الصحيحة 

 وهي العقيدة التـي يعتمـد       ،وهو مصطلح يعنى التراثية   

صحتها على كون اإلغلبية يؤمنون بها وليس على تماسـكها          

 وهو مصطلح قد يطلق على الماركسيين       ،الفكري في األغلب  

 .التقليديين لتمسكهم بفكرهم الماركسي



 -٣٣٥-

  RReecciipprrooccaall  RReellaattiioonnssعالقات تبادلية عالقات تبادلية 
هي االهتمام بما يدور بين القوة والسلطة       العالقات التبادلية   

من جهة وبينها وبين الروابط االجتماعيـة للقرابـة والـدين           

ح وأنساق االعتقاد والقيمة من جهة      والطبقة وجماعات المصال  

 .أخرى

  العالقات ذات الطابع الجماعيالعالقات ذات الطابع الجماعي
  CCoorrppoorraattiisstt  TTyyppee  RReellaattiioonnsshhiipp  

وهي العالقات المنظمة بين الجماعات المختلفة والحكومة       

للوصول إلى الهدف المشترك وهو االستقرار والنمو داخـل         

 ويظهر هذا التعاون بصورة كبيرة في الـديمقراطيات        ،الدولة

 .Pluralismلغربية في إطار التعددية ا

  CCllaassss  RReellaattiioonnsshhiippssالعالقات الطبقية العالقات الطبقية 
وهو مصطلح يطلق على العالقات االجتماعية التي تحدد        

 .كيفية تنظيم اإلنتاج والتوزيع في المجتمعات الرأسمالية

  FFaammiillyy  RReellaattiioonnsshhiippssالعالقات العائلية العالقات العائلية 

ـ  تس هي العالقات بين أفراد األسرة الواحدة والتي       اعد ــ

 بـعلى تنفيذ جوهـر ولُ



 -٣٣٦-

 وكذلك العالقات التـي     ، عمليات التنشئة بين أفراد العائلة    

تساعد أفراد األسرة على أن يسيطروا على بعض األنشـطة          

 وقد تتضمن هذه العالقـات تنوعـا هـائالً للنشـاط         ،المهمة

 .Political Activity Or Apathyالسياسي أو المباالة 

  PPuubblliicc  RReellaattiioonnssالعالقات العامة العالقات العامة 

وتقوم العالقات العامة بعملية اإلتصال بـين المنظمـات         

 وحتى يمكن لهذه    ،والجمهور وتشرح وتفسر كل منهما لآلخر     

المنظمات أن تـنجح فـي كسـب ثقـة الجمهـور وفهمـه              

وتأييده،وهي أساسية فـي تيسـير مهمـة عمـل الهيئـات            

 .والمنظمات المختلفة

  RRaaccee  RReellaattiioonnssالعالقات العرقية العالقات العرقية 

 أي أنها العالقات التي تظهر      ،ي عالقات مشكلة األقليات   ه

، ويتخـذها  Race Problemفيها بوضوح قضـية العنصـر   

البعض شكالً مـن أشـكال التعدديـة داخـل المجتمعـات            

 .المعاصرة

  SSiiggnnssالعالمات العالمات 
يقصد به كل أنواع الرموز التي تنقل معنى أو ما تحـول            

فضل مجهود هـذا    له معنى بالنسبة لعقل اإلنساني ب      إلى رمز 



 -٣٣٧-

 وسواء كان هذا الرمز شيئاً من عناصر الطبيعة         ،العقل نفسه 

 .أو شيئاً من ابتكار العقل اإلنساني ذاته

  TTrraaddee  MMaarrkkssالعالمات التجارية العالمات التجارية 

 أقرتها اتفاقية حمايـة     )ستة حقوق (وهي واحدة من حقوق     

 وهي ترتبط بكلمات أو رموز لمنتجـات أو         ،الملكية الفكرية 

 .تعرف على مصدرهاخدمات معينة لل

  PPuubblliicciittyyالعالنية العالنية 
العالنية هي قيمة أساسية من قيم العلم ومحدد أساسي من          

 كمـا أن العالنيـة فـي االتفاقيـات والمعاهـدات            ،محدداته

والمفاوضات تؤدى للشفافية، على الرغم من الضغوط التـي         

تقع على أطراف التفاوض من قبل الرأي العـام فـي حالـة       

 ألن العكـس    ، أساسية في الحياة السياسية     وهي قيمة  ،العالنية

هو السرية وهي مرفوضة في الحياة السياسية ألنهـا تثيـر           

 .الشبهات

  SSeeccuullaarriissmmالعلمانية العلمانية 
وهو مصطلح يعني بعد الدولة واستقاللها عن العقيدة وال         

 ألن الدولة مخلوق إنسـاني خلقتـه        ،تقوم وفقاً لمبادئ دينية   

 وفـي   ،مل على اسـتمراره   األغراض اإلنسانية وهي التي تع    
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 واستخدم المصـطلح    ،الالتينة يعنى المصطلح العالم أو الدنيا     

من قبل مفكري عصر التنوير بمعنى المصـادرة الشـرعية          

 ويمكـن وضـع مفهـوم       ،لممتلكات الكنيسة لصالح الدولـة    

العقيدة التي تذهب إلى    (العلمانية من خالل تعريفها بأنها هي       

 لمصالح البشر في هذه الحيـاة       أن األخالق البد من أن تكون     

الدنيا واستبعاد كل االعتبارات األخرى المستمدة من اإليمان        

 فهي ببساطة فصل الدين عن الدولـة        )باإلله أو الحياة اآلخرة   

 .فصالً تاماً

  MMeennttaall  HHyyggiieenneeعلم الصحة النفسية علم الصحة النفسية 

هو علم تطبيقي للمعـارف النفسـية       علم الصحة النفسية    

 تنمية أنفسهم وتحسـين ظـروف       يهدف مساعدة الناس على   

حياتهم وأن يواجهوا الصعاب واألزمـات بصـبر وثبـات          

 .وبأساليب توافقية مباشرة

  DDiissccoouurraaggeedd  WWoorrkkeerrssالعمال المحبطين العمال المحبطين 

مصطلح سياسي واقتصادي يعبر عن الفئة مـن العمـال          

التي تكون في حالة بطالة ويرغبون في العمل ولكنهم بحثوا          

هم اليأس واإلحباط وتخلوا عـن      عن العمل فلم يجدوه فأصاب    

 . بسبب الركود أو الكساد،البحث عن العمل
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  LLjjeenneerraattiinnaall  AAggeeالعمر الجيلي العمر الجيلي 
وهو سياسيا يعبر عن انتقال السـلطة داخـل الدولـة أو            

المؤسسة من جيل إلى آخر سـلميا دون مشـاكل وتواصـل           

 .الدولة أو المؤسسة عبر األجيال

  OOppeerraattiioonnssالعمليات العمليات 
جات ومدخالت النظام مـن اختيـار       وهي مجموعة مخر  

لتصفية مطالب أفراد المجتمع وتنظيم أولويات االستجابة لهذه        

هي فكرة سياسية مسـتمدة مـن        Processالعملية  و.المطالب

 وتعلن أن كافة جوانب السلوك اإلنسـاني        ،الفلسفة البرجماتية 

مثل الوعي والفكرة والذاتية والتفاعل والتجمع تتسم بأنها في         

 فالعمليـة مـاهي إال      ،ركة مستمرة ودينامية دائمـة    حالة ح 

 .الحركة الدائمة وليس مجرد التوازن أو االستقرار النسبي

  TThhee  PPrroocceessss  OOff  GGoovveerrnnmmeennttعملية الحكومة عملية الحكومة 
 ذهب فيها   ،١٩٠٨دراسة كالسيكية كتبها آرثر بنتلي عام       

إلى أنه من الضروري على المتخصصين األكـاديميين فـي          

حظة الجماعات السياسية سـواء كانـت       المجال السياسي مال  

  . من أجل اكتشاف العمليات السياسية،صغيرة أم كبيرة
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  CCiirrccuullaarr  PPrroocceessssالعملية الدائرية العملية الدائرية 
 ويستطيع النظام السياسي من     ،وهي نمط من أنماط التغيير    

خاللها أن يستمر في أداء وظيفة إنجاز األهداف فـي ظـل            

 من خالل هذه    ،ة والسياس ،ظروف عدم التأكد وندرة الموارد    

 تدعم ممارستها للقوة من مصادر الدعم المتاحة لهـا          ،العملية

 .في النظام االجتماعي

  PPoolliiccyy--MMaakkiinngg  PPrroocceessssعملية صنع القرار عملية صنع القرار 

هي كيفية وآلية اتخاذ السياسات والقوانين والقرارات فـي         

 بما في ذلك المشـاركين      ،المجتمعات المختلفة وكيفية تنفيذها   

  .ومن هم األكثر قوة في ذلكفي صنع القرارات 

  نظر العرقية ـ التفرقة العنصرية نظر العرقية ـ التفرقة العنصرية اا/ /   RRaacciiaalliissmmالعنصرية العنصرية 

  نظر األبارتهايدنظر األبارتهايداا/ /   AAppaarrtthheeiidd  ))تمييز عنصريتمييز عنصري((عنصريةعنصرية

هي نظرية وممارسة تبرز التفاوت االجتماعي واالستغالل       

 وهي تـرد    ،والحروب بحجة انتماء الشعوب ألجناس مختلفة     

نية إلى سماتها البيولوجية العنصرية     الطبائع االجتماعية اإلنسا  

وتقسم األجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس عليـا وأجنـاس          

 وتؤدي العنصرية لعمليات التفرقة العرقيـة وعمليـات         ،دنيا
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 وسياسة التمييز العنصري سياسة قائمة على       ،اإلبادة الجماعية 

التمييز بين الناس مما يتناقض مع حقوق اإلنسان واإلعـالن          

 وبمقتضى هـذه    ،م١٩٤٨ لهذه الحقوق الصادر عام      العالمي

السياسة يقوم عزل كامل بين مجتمع وآخر وتتمتع بـالحقوق          

 ولـيس للتمييـز     ،السياسية فئة معينة وتحرم منهـا أخـرى       

 .العنصرى من مبرر سوى اضطهاد اإلنسان لإلنسان

  العنف الموجه للعمال المهاجرينالعنف الموجه للعمال المهاجرين
  DDiirreecctteedd  VViioolleennccee  AAggaaiinnsstt  IImmmmiiggrraatteedd  WWoorrkkeerrss    
 انظر االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين

  MMaaggnnaa  CChhaarrttaaأنظر الماجنا كارتا أنظر الماجنا كارتا / / العهد األعظم العهد األعظم 
 وأصدره الملك جون بانجلترا تحـت       ،م١٢١٥ظهر عام   

 وفيه تم إقرار عدم     )رجال الدين (ضغط الشعب واألكليروس    

 القبض على أحد أو حبسه أو نزع ملكـه إال وفقـاً للقـانون             

 ..وكفالة حق التقاضي وحق الملكية للجميع
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    العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrroommiissee  FFoorr  TThhee  EEccoonnoommiiccaall,,SSoocciiaall  

AAnndd  CCaallttuurraall  RRiigghhttss  
 ١٦تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة هـذا العهـد فـي     

 بحـوأص،م١٩٦٦ديسمبر 

 م بعد إيداع وثيقة التصـديق       ١٩٧٦ مارس   ٢٣ نافذاً في   

وأعلن هذا العهد حق الشعوب في تقرير       ،٣٥واالنضمام رقم   

مصيرها والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والحـق         

في العمل والحق في الضمان االجتماعي والحق في مستوى         

حياة كاف وفي التمتع بصحة جسمية وعقلية سليمة والحـق          

 .الستفادة من مزايا التقدم العلميفي التعليم والثقافة وا

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrroommiissee  FFoorr  TThhee  CCiivviill  &&  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss  

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مهـم جـداً فـي           

تبنت الجمعيـة العامـة لألمـم        فلقد   ،مسيرة حقوق اإلنسان  

وأصبح نافذاً فـي   ،م١٩٦٦بر   ديسم ١٦المتحدة هذا العهد في     

بعد ايداع وثيقة التصـديق واالنضـمام       ، م ١٩٧٦ مارس   ٢٣

وأعلن هذا العهد الحق في الحياة والحرية واألمـن         ،٣٥رقم  
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وحظر العبودية وعدم االعتقال التعسـفي وحريـة التنقـل           

واإلقامة وحق التعبير والـدين والتجمـع واالنخـراط فـي           

وألحق ،حاكمة عادلـة  الجمعيات وحق التصويت والحق في م     

األول بتمكين لجنة حقوق اإلنسان     :به بروتوكوالن اختياريان  

راد ضحايا  ـــمن تلقي وبحث اإلخطارات التي يقدمها األف      

،والثاني خاص بإلغـاء    )١٩٦٨(انتهاكات الحقوق الصارخة    

 .)١٩٨٩(عقوبة اإلعدام 

  WWaannttssالعوز أو الحاجة العوز أو الحاجة 
ت سـواء   وهي تشكل من جهة أخرى مجموعة االحتياجا      

 إذ أنـه    ..التي يحتاج إليها اإلنسان   ،األساسية منها أو الثانوية   

فهي ،يمثل مجموعة التي يحتاج اإلنسان إلى نيلها أو أخـذها         

ومما الشك فيه أن    ،تكون بمثابة االحتياج األساسي بالنسبة له     

 ويؤثر على جوانبه النفسية وأبعاده      هنيل اإلنسان لها ال يسعد    

 . أبلغ األثر على طريقة أداءه مما يحمل..الوجدانية

  GGlloobbaalliizzaattiioonnالعولمة أو الكوكبة  العولمة أو الكوكبة  

 فكرتـه   ،مفهوم ومصطلح انتشر في السـنوات األخيـرة       

األساسية ازدياد العالقات المتبادلة بين األمم سواء المتمثلـة         

 أو في انتقـال رؤوس األمـوال        ،في تبادل السلع والخدمات   
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سبية الفكرية سـتكون    الرأسمالية هي ديانة اإلنسانية وأن الن     (

 أو فـي انتشـار      ،)لها الغلبة علـى المطلقـات األيدلوجيـة       

 أو في تأثر أمـة بقـيم        ،المعلومات واألفكار وسرعة تدفقها   

 وواكـب انتشـار     ،وعادات وتقاليد وقواعد غيرها من األمم     

العولمة الطريق السريع للمعلومـات والسـموات المفتوحـة         

التـي ألغـت الحـواجز      وانتشار الفضائيات واتفاقية الجات     

الجمركية بين الشعوب واألمم والحماية الفكريـة لألعمـال         

واألفكار والمنتجات وسيطرة القيم الغربية األمريكيـة علـى         

العالم فيما يخص أساسـاً الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان           

 وتـتم   ، فالعولمة ماهي إال رسملة العـالم      ،والمجتمع المدني 

المركز وسـيادة النظـام     السيطرة عليه في ظل هيمنة دول       

العالمي الواحد وبالتالي إضعاف القوميات وإضـعاف فكـرة         

السيادة الوطنية وصياغة ثقافة عالمية واحدة تضـمحل إلـى          

 والنمط السـائد حاليـا هـو        ،جوارها الخصوصيات الثقافية  

العولمة األمريكية بمعنى أمركة العالم وسـيادة األيدلوجيـة         

  .دلوجياتاألمريكية على غيرها من األي
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  حرف الغينحرف الغين
    WWeesstteerrcceennttrriissmmالغربنة الغربنة 

 نظر التمركز الحضاري الغربي حول الذاتا 

والغربنة هي اتخاذ األسلوب الغربي في المعيشة والحيـاة         

والنظم واالقتصاد والسياسة والحكم  لشعوب غير غربية في         

 )ديمقراطيـة الرأسمالية وال ( أي نشر المفاهيم الغربية      ،العالم

 .في مختلف بقاع العالم

  WWeesstteerrcceennالغرب سياسياً الغرب سياسياً 
 ويعنـي بـه     ،الغرب مصطلح منتشر في عصر العولمة     

 ،اتجاه الفكر والتسلط الغربي على الشـرق وعلـى العـالم          

 بل ودينيـة    ،والسيطرة فكرية وصناعية واجتماعية وسياسية    

 فهي نشر النموذج الغربـي فـي الحيـاة السياسـية            ،أيضاً

 .تماعية على العالم أجمعواالج

  IInnssttiinncctt  FFoorr  CCoommbbiinnaattiioonnssغريزة التكامل غريزة التكامل 
ويشير المفهوم إلى االتجاه نحو اكتشاف أو إقامة عالقات         

 والسـبب   ،بين األشياء واألفكار مثل التشابه أو االخـتالف       

 وكافة  ، والعالقات السحرية أو المنطقية والمماثالت     ،والنتيجة
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 .النماذج الفكرية األخرى

  BBrraaiinn  WWaasshhiinngg /  / SSttrraaiinn  WWaattcchhiinngg المخ  المخ غسيلغسيل
وهو مصطلح يقصد بـه العمليـات الدعائيـة السياسـية           

واالجتماعية التي تحاول توجيه الفكر أو العمل اإلنساني ضد         

 بعـرض مـؤثرات     ،رغبة الفرد الحر أو ضد إرادته وعقله      

 ويقصد   ،معينة على مخ اإلنسان بدرجات متفاوتة مع طبيعته       

ل اتجاهات الفرد وتقبله ألية إيحاءات تفرض       منها إعادة تشكي  

 وهي نوع من التالعب بالشخصية الفردية من خـالل          ،عليه

تضخيم العقد والوصول بالذات الفردية إلى التحليل ثم التحكم         

 .في الشخصية

  TToo  TThhee  VViiccttoorr,,  TThhee  SSppooiillssالغنائم للمنتصرالغنائم للمنتصر
هو شعار أمريكي يخص الحزب الذي يتسلم الحكم والذي         

 وهـذا   .كافأة مؤيديه وأتباعه بالمناصـب الحكوميـة      يقوم بم 

 .الشعار انتشر في كثير من النظم السياسية في العالم

  NNoonn--LLiibbeerraallغير ليبرالي غير ليبرالي 
هو مفهوم سياسي لما يسود العالم الثاني فـي التصـنيف           

 أي الـدول ذات االقتصـاد الصـناعي         ،التقليدي لدول العالم  

 .لك دول العالم الثالث وكذ،والتي تأخذ بالمبادىء االشتراكية



 -٣٤٨-

  
  
  

))  ((  
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  حرف الفاءحرف الفاء
  FFaasscciimmالفاشية الفاشية 

زعامـة   ب هي حركة سياسية حققت نجاحاً فـي إيطاليـا        

 ومذهبها إقامة نظام ديكتاتوري غير برلماني يقوم        ،موسوليني

للديمقراطيـة والليبراليـة    على أساس تمجيد الدولة والعـداء     

ال شـيء ضـد     ٠٠يء للدولة   كل ش ( وشعارها   ،واالشتراكية

 كمـا أن الفاشـية ال يهمهـا    .)الدولة وال شيء خارج الدولة 

 بل ال يهمهـا سـوى       ،سعادة الفرد واحترام حرياته وكرامته    

 ونظامها السياسي  يقـوم      ،رفع شأن البالد في الميدان الدولي     

على مجلس نيابي يمثل الحرف والمهن ويرسم السياسة العليا         

  . برئاسة الزعيمللدولة مجلس الفاشية

  فحوى أعمال المؤسسات السياسيةفحوى أعمال المؤسسات السياسية
  PPuurrppoorrtteedd  WWoorrkkiinnggss  OOff  PPoolliittiiccaall  IInnssttiittuuttiioonnss  

 والـذي   ،هو مبدأ ومدخل من المداخل العلمية السياسـية       

يبحث في تحليل أعمال ونشاط المؤسسات السياسية من أجل         

  .فهم السياسة والنشاط السياسي
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  IInnddiivviidduuaalliissmmالفردية الفردية 
وكية ونظرية اجتماعية تساعد فـي تحديـد        هي نظرية سل  

العلة السياسية للحاجات المادية والمعتقدات األيدلوجيـة فـي         

 أي القيمـة    ، وتنبع مفاهيم الفردية من الفرد نفسـه       ،المجتمع

 Individual Human Being )أي الفرد(العليا للكائن البشري 

وأن كل انجاز إنما تقاس قيمتـه وفائدتـه للفـرد والخيـر             

تماعي هو مقدار الخير للفرد والحرية تتحقـق بـإطالق          االج

الحرية الفردية من الضوابط والقيود المادية والنفسـية إلـى          

 .أكبر حد ممكن

  DDiivviiddee  AAnndd  RRuullee  PPoolliiccyyفرق تسد فرق تسد 

 حيث البد من اختراق     ،مبدأ ومثل شائع في عالم السياسة     

صفوف األعداء بالتفريق بينهم حتى يمكن احتوائهم والسيطرة     

 كما كانت تفعل الحكومة السوفيتية مع األقليات حيـث        ،يهمعل

تبالغ في إظهار خالفاتها اإلثينية لتضمن حكمها،ويطبق المثل        

 .في مختلف الجماعات صغيرة كانت أو كبيرة
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  WWeesstteerrnniizzaattiioonnنظر التغريب نظر التغريب اا/ / الفَرنَجة الفَرنَجة 

  PPuubblliicc  SSqquuaalloorrالفساد الحكومي الفساد الحكومي 
ي تظهر في اإلدارات    وهو الفساد والمخالفات والقضايا الت    

الحكومية المختلفة مثل الرشوة والمحسوبية وتعطيل العمـل        

 .واإلتاوات وغيرها

  الفساد السياسيالفساد السياسي

  PPoolliittiiccaall  CCoorrrruuppttiioonn أو  أو PPoolliittiiccaall  SSqquuaalloorr  
هو أي انحراف في السلطة أو المنظمات السياسية أو أي          

حماية غير قانونية تقوم بها بعض مؤسسات السلطة السياسية         

 ومن أهـم أشـكال الفسـاد        ،سسات االجتماعية األخرى  للمؤ

والمحسوبية والتزوير فـي االنتخابـات      الرشوة  

 .وغير ذلك
  SSeeppaarraattiioonn  OOff  PPoowweerrالفصل بين السلطات الفصل بين السلطات 

 أي أن لكل سلطة من      ،وهو مبدأ من مباديء الديمقراطية    

 وال تتدخل سلطة في عمـل       ،سلطات الدولة استقالالً متميزاً   

 سلطة اعتداء عدم لضمان سياسي ومبدأوه ،السلطات األخرى 

 ورقابـة  ،أخـرى  سلطة علة سلطة طغيان وعدم أخرى على
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 التنفيذيـة   : وهذه السـلطات هـي     ،البعض لبعضها السلطات

 .والتشريعية والقضائية

  NNaattiioonnhhooooddفكرة األمة فكرة األمة 
 ،هي حقيقة ملموسة ولكن يصعب تعريفها بشـكل عـام         

عرقيـة تـرتبط    ولكنها تمثل في األساس جماعة أثينيـة أو         

بمشاعر وروابط تاريخية ولغوية وأقليمية تميزها عن أولئك        

الذين يحيطـون بهـا مـن الخـارج وتعبيرهـا السياسـي             

 .Nationalismالقومية

  CCoonncceepptt  OOff  SSttaatteehhooooddفكرة الدولة فكرة الدولة 
 ،ظهرت في أوربا في القرن السـابع عشـر        فكرة الدولة   

كـز  ولقيت قبوال عالميا في منتصف القرن العشـرين وتتر        

 واالعتـراف الـدولي   Sovereignty  الفكرة علـى السـيادة  

 .والشعب واالقليم

  PPoolliittiiccaall  IIddeeaaالفكرة السياسية الفكرة السياسية 
هي أي مبـادئ أو محـددات فلسـفية أو اجتماعيـة أو             

 فهي مجرد مفاهيم    ،أيدلوجية تدخل في إطار المفاهيم السياسية     

 .يرددها بعض الناس
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  GGeenneerraattiinngg  IIddeeaaالفكرة الموحدة الفكرة الموحدة 
هي الفكرة  التي تخلق درجة من التـرابط   الموحدة   الفكرة

بين األشخاص الذين يدعمون أو يسعون إلى تدعيم الجماعـة    

 ألن النظام أو الجماعة يسعى ويعمـل لتوحيـد          ،االجتماعية

 .الناس

  PPhhiilloossoopphhiicc  PPeeaassaannttالفالح الفصيح الفالح الفصيح 

أول فالح في العالم ينـادي بحقوقـه        الفالح الفصيح هو    

في شكوى رسمية قدمها فالح مصري فـي         وذلك   ،اإلنسانية

 وعنـدما   :وقال في شـكواه   ،عهد الدولة الوسطى الفرعونية   

يكون الحق حقاً فهو إذاً حق ألن العدل أبدى ويذهب مع من            

يعمله إلى القبر وسيدفن وتطويه األرض أما اسمه فلن يمحى          

من األرض بل سيذكر بسبب الحق وهكـذا عـدل اهللا فـي             

 ..كلمه

  NNoouuvveeaauuxx  PPhhiilloossoopphheessدد دد الفالسفة الجالفالسفة الج

مفهوم الفالسفة الجدد  مصطلح يطلق على بعض الفالسفة         

الذين تبنوا الموقف اليميني التقليدي المعرف من الماركسـية         

والمتمثل في أن أي محاولة لبناء االشتراكية ستقود تلقائياً إلى          
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إقامة نظام تسلطي وإنشاء معسكرات اعتقال وأن هذا األمـر          

 .ماركسية ذاتهامتأصل في ال

  VVaannnnaanneessssالفنانية الفنانية 
مصطلح يعلن تباين المنازل والمكانة التي تفرق بين مـن          

هو ذو مكانة اجتماعية ومن هو عاطل منها وليس ذو نصيب           

 . وعكسها الالفنانية،من هذه المنزلة

  PPoolliittiiccss  IIss  TThhee  AArrtt  OOff  CCoommpprroommiisseeفن التسوية فن التسوية 
 والمسائل  وهو السبيل للتعامل مع المشكالت والمعضالت     

ويعني التفاعـل علـى أسـاس       ،السياسية التي تحتاج لحلول   

والمساومة المستمرة التي تتطلبها السياسـة    ،التفاوض والتفاهم 

فالتسوية تبدو ضرورية فـي صـياغة المسـائل         ،باستمرار

السياسية وتعريفها وتحديد البدائل المتاحة واختيار ومناقشـة        

 .تالحلول وتعبئة الموارد وتقويم المشكال

  UUnnddeerrssttaannddiinnggالفهم الفهم 

وهو مصطلح يشير للقوة الذهنية أو الملكة التـي تـدرك           

 ويحدد استخدام العقل والتفكير     ،العالقات المنطقية بين األشياء   

 .في تدارك األمور
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  IInntteerrpprreettaattiivvee  UUnnddeerrssttaannddiinnggالفهم التأويلي الفهم التأويلي 
وهو فهم المعاني الذاتية التـي يضـيفها النـاس علـى            

 في سياق اإلطـار التـاريخي والبنـائي         تصرفاتهم وأفعالهم 

 .والثقافي للمجتمع

    MMuuttuuaall  VVeettooالمتبادلالمتبادل) ) االعتراضاالعتراض((الفيتوالفيتو
 ،وهو حق لحماية حقوق األقلية في الديمقراطيات الطائفية       

وهو حق االعتراض الذي يثير في نفس الوقت خطر طغيان          

 ولكن الفيتو المتبادل يعطى لسائر المجموعات الممثلة        ،األقلية

 ٠.ئتالففي اال

  FFeeddeerraalliissmmالفيدرالية الفيدرالية 
 وهـي   ،هي أهم صور الكيانات الدولية الناجحة حتى اآلن       

تعني اتحاد وحدات أو واليات مستقلة تحت سـلطة سياسـية           

 على أن تبقـي بـاقي       ،واحدة في السياسة الخارجية والدفاع    

 ،السلطات في أيدي الواليات والتي تتمتـع بـالحكم الـذاتي          

 بأنه يسـهم  Federal Structureحادي وينظر إلى الهيكل االت

مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية وحمايتها مـن ظهـور           

 وأهــم النمــاذج ،Central Tyrannyاالســتبداد المركــزي 
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الفيدرالية التي نشاهدها في عالم اليـوم الواليـات المتحـدة           

 .ونيجيريا

  PPhhyyssiiooccrraacciieeالفيزيوقراطية الفيزيوقراطية 

ر في النصف الثاني    هو مبدأ يقوم على حرية التعامل وظه      

من القرن السابع عشر وبلغ ذروته في القرن الثامن عشـر           

وأكد المذهب على حقوق الفرد وخاصة حق الملكية وجعلـوا          

 وأكد الفيزيـوقراطيين    ،شعارهم حرية التعامل وحرية التعاقد    

أن األرض هي مصدر الثروة وليست المعـادن واعتبـروا          

 .التجارة والصناعة نشاطاً غير منتج
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  حرف القافحرف القاف
  OOppiinniioonn  LLeeaaddeerrقائد الرأي قائد الرأي 

القائد هو الذي يمتاز بـالنفوذ والتـأثير الشخصـي فـي            

 .الجماعة التي ينتمي إليها، ويؤثر فيها

  EEtt  CCeetteerraa) ) ....الخالخ((قاعدة إلى آخرهقاعدة إلى آخره
هي عبارة تضاف إلى جميع قواعد السلوك االجتمـاعي         

 قاعـدة    وهـي  ،) المعقولة إال في الحاالت  (لتعني شيئاً يشبهه  

 من القواعد الضمنية المسلم بها في معظـم جوانـب           هامة  

 .حياتنا

  RReegguullaattiivvee  LLaawwالقانون التنظيمي القانون التنظيمي 
وهو القانون الذي يقر بما هو كائن في الحياة اليومية من           

عالقات ويقوم بتنظيم هذه العالقات الموجودة بالفعـل فـي          

 فيكـون   Constitutive Law بينما القانون التكويني ،المجتمع

 .القانون الذي يحدث شيئاً لم يكن موجوداً من قبل
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  القانون الحديدي لألوليجاركيةالقانون الحديدي لألوليجاركية
  IIrroonn  LLaaww  OOff  OOlliiggaarrcchhyy  

لمبادئها وهو افتقاد المنظمات الديمقراطية لنقائها وتنكرها       

 وتنفصـل قيـادة     ، وتصبح منظمات تحكمها األقليـة     ومثلها

 .مل لصالحها الخاصالتنظيم وتستقل عن القاعدة وتع

  CCoommmmoonn  LLaawwالقانون العرفي القانون العرفي 
هو القانون العام الذي لم يسن بعد أوالذي يحتـوي علـى            

العديد من القواعد والقرارات القضائية المدونة التي ال تقـع          

 مثل القانون العرفي البريطـاني الـذي يمثـل          ،تحن حصر 

 المعروف عرفـا    : ومنه اشتقت القاعدة الفقهية    ،دستور البالد 

 وهو مختلـف عـن العـرف القـانوني          ،لمشروط شرطا كا

Customary Law    الذي يعنى العرف كمـا تعـوده النـاس 

 إال أن العرف مكانه ثانوي في هذا        ،كمصدر للقواعد القانونية  

 .المجال

  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaawwالقانون الدولي القانون الدولي 

القانون الدولي هو قانون فوق أممي يحدد حقوق الـدول          

 ،قات المشتركة، وله طبيعة ال مركزية     وواجباتها بالنسبة للعال  

 ويهدف لحل الصـراعات     ،Legalismوهو يعبر عن شرعية     
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Resolution Of Conflicts  ويعتبر القانون الدولي هو العلـم 

 ولذلك يوصـف  ، في العالقات الدوليةMother Scienceاألم 

 The Bestالقانون الدولي بأنه أكثر النظم البشـرية تكـامالً   

Integrated Of All Mother Disciplines. 

  SSyysstteemm  CCaappaabbiilliittiieessقدرات النظام قدرات النظام 
 ،قدرات النظام تعبير حي عن فاعلية أي نظام في العـالم          

 أي تسـجيل ألداء     ،هي تتعلق بأداء وسلوك النظام السياسي     ف

 وهـذه   ،النظام ومدى تغير هذا األداء إلى األفضل أو األسوأ        

 :القدرات هي

 وتعنـي  ،Extractive Capabilityـ القدرة االستخراجية 

قدر النظام السياسي على تعبئة موارد بشرية ومادية        

 .من بيئته الداخلية والخارجية، وتسمى الناتج القومي

 وتعني قدرة ،Regulative  Capabilityـ القدرة التنظيمية 

 ،النظام على ضبط وتوجيه سلوك األفراد والجماعات      

ـ         راءات وتقاس عن طريق حصـر القـوانين واإلج

 .والمخالفات لها

 أي عملية ،Distributive Capabilityـ القدرة التوزيعية 

توزيع قيم وموارد المجتمع من السلع والخدمات على        
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األفراد والجماعات واألقاليم بصورة تراعي معيـار       

 .العدل االجتماعي

 وتعني قـدرة  ،Symbolic Capabilityـ القدرة الرمزية 

ألمثل لرمـوز البلـد بشـكل       النظام على االستخدام ا   

يضمن للنظـام السياسـي الحصـول علـى تأييـد           

 .المواطنين

 وتعنـي  ،Responsive Capabilityـ القدرة االسـتجابية  

مدى كون المخرجات من سياسات وقرارات تستجيب       

لمطالب األفراد،ويمكن قياسها عن طريق تقدير نسبة       

 .المطالب المستجاب إليها من جملة المطالب

 وتعني قـدرة  Learning  Capacityة على التعلم  ـ القدر

النظام على تصحيح أو تطوير سلوكه باتخاذ تصرف        

 .جديد حينما يتكرر حدوث موقف قديم

  RReeaaddiinnggالقراءة القراءة 

 ،وهي عملية قراءة الصحف والكتب والكلمات المنشـورة       

 وللقراءة مهارات   ،أي اإللمام بشكل الحروف ونطقها باللسان     

يتها عند اإلنسان للوصول لمستوى متقدم      متدرجة مطلوب تنم  

 ثم القراءة Skimming Reading تبدأ بالقراءة المتعجلة ،منها
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 Normal ثم القـراءة العاديـة   Skipping Readingاالنتقائية 

Reading وأخيراً القراءة المتعمقة In-Depth Reading، وقد 

ة تعني القراءة التفكير في األحداث السياسية المحيطـة قـراء         

 واكتشاف العالقات   ،فاحصة من أجل استشفاف آفاق المستقبل     

 وقد تكون بقراءة ما بين السطور، وحـق         ،فيما بين األحداث  

القراءة أصبح من أهم حقوق الطفل والصغير والكبير ضمن         

 .حق التعبير الحر

  QQuurraannالقرآن القرآن 
القرآن الكريم كتاب مقدس أنزله اهللا عز وجل على سيدنا          

 حيـث أن القـرآن تميـز        ،جزة اإلسالم  ليكون مع  محمد  

 بالفصحاحة والبيان ليحاجج العرب مع أن سـيدنا محمـد           

 والقرآن الكريم دسـتور األمـة       ،كان ُأمياً ال يقرأ وال يكتب     

 ٣٠ ويقـع فـي      ،اإلسالمية به الدين والمعامالت والعبادات    

 وبـه أحكـام     ، سورة وأكثر من ستة آالف آية      ١١٤جزءا و 

 .يعحقوق اإلنسان للجم

  DDeecciissiioonnقرار قرار 
وهو إجراء أو تصرف من شأنه أن يحدد مسار سلوك أو           

 تعد حرية   :وفي مجال الحقوق اإلنسانية   ،أسلوب بهدف التنفيذ  
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اتخاذ القرار من الحريات األساسية لإلنسان،وتتنوع القرارات       

التي يتخذها اإلنسان بالمواقف التي يتعرض لها فـي شـتى           

 .مواقف حياته

   أجل السالم أجل السالمقرار االتحاد منقرار االتحاد من
  UUnniittiinngg  FFoorr  PPeeaaccee  RReessoolluuttiioonn  

 ٣هو قرار اتخذته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي            

 أصـوات   ٥ صوت ضد    ٥١م وأقرته بأغلبية    ١٩٥٠نوفمبر  

 في حالة فشـل مجلـس       ،فقط ويشير إلى حق الجمعية العامة     

األمن في تحمل مسئولياته بسبب عدم تحقق اإلجمـاع بـين           

 أن تنظر في كل المسائل التي       ،لعضويةالدول الخمس دائمة ا   

 ،تشكل تهديداً للسلم أو خرقاً له أو في حالة وقـوع عـدوان            

واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها بما في ذلك التوصـية           

 وهذا القرار كانت وراءه الواليـات       ،باستخدام القوة المسلحة  

المتحدة األمريكية وذلك من أجل تحاشي اسـتخدام االتحـاد          

ي لحق الفيتو بكثرة للدفاع عن مصالحه في مواجهـة          السوفيت

 .التكتل األمريكي ضده ونجحت في إصداره
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  MMeeddiiaa  PPiirraatteessقراصنة الوسائط اإلعالمية قراصنة الوسائط اإلعالمية 

هم الذين يحصلون على البرامج عـن طريـق نسـخها           

وبالتالي تسويقها بشكل غير قانوني وبدون الحصـول علـى          

 الشـرعية    وتبلغ هذه العمليـات غيـر      ،التراخيص الالزمة 

 .مستوى المتحصل من إيرادات نتيجة بيع هذه البرامج

    GGlloobbaall  VViillllaaggeeالقرية العالمية القرية العالمية 
 ثورة االتصاالت/ العولمة / نظر ا

وهي مفهوم ظهر ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانيـة          

وشعار رفعه مارشال لتضامن العالم إلزالة ما خلفته الحرب         

يا عن التغييـرات التـي       وهو يعبر حال   ،من دمار في العالم   

حدثت في العالم من نمو هائل للتكنولوجيا وخصوصـاً فـي           

حقل االتصاالت التي ألغت الحواجز والعـوازل الجغرافيـة         

والثقافية بين مختلف المجتمعات مما جعل العالم كله بمثابـة          

ــة صــغيرة ــي  ،قري ــاهرة االتصــال اُألمم ــت ظ  وخلق

Transnational Phenomena  العـالم   التي ربطـت شـعوب 

 وأسفرت عن تخلي العالم عن فكرة أن الدولـة          ،بسرعة فائقة 

 .State-Centric Preceptionمركز العالم
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  BBrraaiinn  SSttoorrmmiinnggالذهني الذهني   ))العصفالعصف((القصف القصف 

أسـلوب  إال  هـو   القصف الذهني أو العصف الذهني ما       

 حـل   : منها ،في أغراض متعددة   ويستخدم   ،للتفكير الجماعي 

ادة كفاءة القدرات والعمليـات     المشكالت والتدريب بقصد زي   

وفقاً لقواعد ومبـاديء تـنظم      العصف الذهني    ويتم   ،الذهنية

خصائص الجماعة المشتركة فيه والخطوات التـي يمضـي         

 ويقـوم  ،وفقاً لها وصياغة النتائج التي تسفر عنهـا العمليـة     

 ضـرورة إرجـاء     :القصف أو العصف الذهني على مبدأين     

 ألية فكرة إلى ما بعد Deferment Of Judjmentالتقييم والنقد 

 Quantity وأن الكـم ينـتج الكيـف    ،جلسة توليد األفكـار 

Breeds        أي التسليم بأن األفكار والحلول المبتكرة للمشـكالت

 .تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة

  JJuuddjjiinngg  IInn  IIssllaammالقضاء في اإلسالم القضاء في اإلسالم 

 يسوي بين النـاس    ، ونظام دقيق  ،القضاء في اإلسالم عام   

فالقضاء يعني إنصـاف المظلـومين بالعـدل ودون         ،بالعدل

ويتميز اإلسالم بأن القضاء فريضة على المجتمع كلـه         ،تمييز

ودستور القضاء في اإلسالم بينه معاذ بـن        ،أي فرض كفاية  

لم ( إلى اليمن    جبل رضي اهللا عنه عندما وجهه رسول اهللا         
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عرض لك أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال كيف تقضي إذاً     

قضاء قال أقضي بكتاب اهللا قال فإن لم تجد في كتاب اهللا قال             

 وال   قال فإن لم تجد في سنة رسـول اهللا           فبسنة رسوله   

 )..في كتاب اهللا قال أجتهد رأي وال آلو

  NNoorrmmaall  CChhaannnneellssالقنوات العادية القنوات العادية 

القنوات العادية هي الطرق الرسمية التـي تلجـأ إليهـا           

 الجماعات واألفراد في

 فهـي   ، ممارستهم في الحيـاة السياسـية واالجتماعيـة       

المحددات المختلفة  والطرق التقليدية للجماعات والتنظيمـات        

واألحزاب السياسية التي تمارس فيها نشاطها السياسي داخل        

 .الديمقراطيات الليبرالية

  NNoorrmmssالقواعد القواعد 
هي األسس والقـوانين والدسـتور والعـرف والعـادات          

 والتي يعنى منها أساسـاً الغـرض مـن          ،والتقاليد وغيرها 

 .السياسة وغاياتها
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  LLaawwssالقوانين القوانين 
القوانين ظواهر اجتماعية واضحة بذاتها وذلك من خالل        

ما تمارسه على أعضاء المجتمع من قهر وإلزام اجتمـاعي          

وما تعكسه من قـيم اجتماعيـة محوريـة فـي الجماعـة             

 .االجتماعية

  HHoommoo  CCaauuccaassiiccuuss  ))أجناسأجناس((القوقازية القوقازية 
تتكون المجموعة   و ،الجنس القوقازي جنس مهم من البشر     

 الجنس النـردي والجـنس      :القوقازية من أربعة أجناس هي    

 واألجنـاس  ،األلبي وجنس البحر المتوسط وجنس الهنـدوس  

الثالثة األولىفإنها تحتل ثالثة نطاقات أفقيـة مـن الغـرب           

 وتزداد فيها سمرة البشـرة والعـين        ،للشرق بالقارة األوربية  

والشعر وقصر القامة من الشمال للجنوب أي مـن الجـنس           

النردي في الشمال إلى جنس البحر المتوسط في الجنوب، أما          

الجنس الرابع القوقازي فهو جنس الهندوس ضـيق الـرأس          

شديد سمار البشرة وال يختلف كثيـراً عـن جـنس البحـر             

 والصفات العامة للقوقازي هـي الشـعر الممـوج          ،المتوسط

تي تتراوح بين البياض والسـمرة والـرأس فيهـا        والبشرة ال 

ــارز   ــر ب ــك غي ــريض والف ــط والع ــل والمتوس الطوي
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Orthognathous        وعظام الخدين غير بارزة واألنف ضـيقة 

والعين مستقيمة واألسنان صغيرة والقامة بين المتوسط وفوق        

 .المتوسط

  NNaattiioonnaalliissmmقومية قومية 
ريطة يشير إلى انتماء جماعة بشرية واحدة لوطن واحد ش        

أن يجمعها تاريخ مشترك ولغة واحدة وثقافة مشـتركة فـي           

 والشعور بالمصير واألهـداف والمسـؤوليات       أرض الوطن 

 والقومية عبـارة عـن شـعب        ،المشتركة لجميع المواطنين  

Ethnos           وشعور متبادل بين األفراد  يحعلهم متـأثرين فـي 

 ،عواطفهم وسلوكهم بفكرة الوالء واالنتمـاء ألرض معينـة        

وقيمة هذه الجماعـة    Togethernessهم شعور بالجماعية    ولدي

 وقد يؤدي هذا إلى الغلو  في التطرف في الوطنية           ،وفضائلها

Chauvinism ــاء وكــذلك الخــوف مــن األجانــب والغرب

Xenophobia        ولكن الشعور القومي يوحد الجماعة للدفاع عن 

 .مصالحها ومستقبلها

  القومية الجديدة القومية الجديدة 

 New -Thomism   نظر نيوتومزما/ 
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  PPoowweerr /  / FFoorrcceeالقوة القوة 
 وإذا اكتسـب    ،وهي النفوذ المتحكم في السلطة أو الحكـم       

 وقد تكـون القـوة سياسـية أو         ،صفة الشرعية أصبح سلطة   

 ويعرفها البعض بأنها القـدرة علـى        ،عسكرية أو اقتصادية  

 على  ،حمل اآلخرين على أن يفعلوا ما نريدهم أن يقوموا به         

 ،يقة ما عما يرغبون هم بعملـه      افتراض أن هذا مختلف بطر    

 .وذلك باستخدام التهديد وباستخدام العقوبات إذا لزم األمر

  TThhiirrdd  FFoorrcceeالقوة الثالثة القوة الثالثة 
 وعلى  ،وهو مصطلح يطلق على البوليس الفرنسي خاصة      

 .الشرطة عموماً

  EEnnffoorrcceemmeenntt  MMeeaacchhaanniissmmقوة ردع عنيفة قوة ردع عنيفة 

ـ          ن هي اجراءات انتقامية عنيفة تلجأ إليها بعض الدول م

أجل إرهاب اآلخرين أو إنذارهم بعدم استخدام القوة ضـدها          

 .وإال ستكون االجراءات االنتقامية منهم في غاية القوة

  PPoolliittiiccaall  PPoowweerrالقوة السياسية القوة السياسية 
هي القوة التـي تكتسـبها األحـزاب أو الجماعـات أو            

المنظمات أو األفراد في ميدان العمـل السياسـي أو الفكـر            
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ن أو الدستور أو الواقع السياسي من       السياسي بمقتضى القانو  

خالل صناديق االنتخابات أو النجاح السياسي على مختلـف         

 .األصعدة

  PPoowweerr  IIss  DDeecciissiioonn--mmaakkiinnggقوة صنع القرار قوة صنع القرار 

 ألن القرار   ،م القوة في علم السياسة    ـمن أهم تعريفات عل   

أي اختيـار   Sanctioned Choiceكوم مقيد ــهو اختيار مح

 ضد مـن    Deprivations التحريمات   يحمل معه مجموعة من   

وهذا الرأي لعـالم السياسـة األمريكـي        ،يحاول أن يهزأ به   

 .هارولد ال سويل

  PPhhyyssiiccaall  FFoorrcceeالقوة المادية القوة المادية 
مـع التأييـد الجمـاهيري والتبريـر        (أحد ركائز السلطة  

 وتتمثل في الجيش والبوليس وأمن الدولة وتنفيـذ         ،)األخالقي

وارئ وخالفة مـن عناصـر      األحكام والقرارات وأحكام الط   

 ٠القوة المادية 

  LLeeaaddeerrsshhiippالقيادة القيادة 
هي درجة التأثير أو مداه التي يبذله بعـض األفـراد أو            

األنظمة أو الدول بهدف التأثير في أفراد أو أنظمـة أخـرى            

وإحداث تغيير مسـتهدف بمـا يحقـق أهـداف القـائمين             
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ـ        ،بالقيادة ى ويعتبر مدى تحقق هذه األهداف معياراً للحكم عل

 .حنكة القائد ومهارته

  CCoolllleeccttiivvee  LLeeaaddeerrsshhiippقيادة جماعية قيادة جماعية 
 ممـا   ،وهي مشاركة جماعة في حكم دولة أو اتخاذ قرار        

 وتتم  ،يحول دون انفراد القائد أو الرئيس بالتحكم في الجماعة        

 .غالباً عقب قيام الثورة وفي األزمات التي تمر بها البالد

  SSoocciioommeettrryyالقياس االجتماعي القياس االجتماعي 
يقة التي يمكن التعرف بها على العالقات بـين         وهي الطر 

 وذلـك باعتمادهـا     ،األفراد ومشاعرهم تجاه بعضهم البعض    

على آراء األفراد بعضهم البعض ودرجة االتصال وطبيعتـه         

 .من حيث فرضه أو كونه تلقائياً حرا

  VVaalluueessالقيم القيم 
 وتمثـل الصـفات     ،هي أولى عناصر البناء االجتمـاعي     

ها للفعل االجتماعي الذي يطمح الناس      والمثاليات المرغوب في  

كما أن القـيم هـي محصـلة مجمـوع          ،إليها ويتطلعون لها  

االتجاهات التي تتكون لدى الفرد إزاء أمر ما أو قضية معينة           

كما أنها تعتبر مـن المحفـزات أو        ،من القضايا التي يواجهها   
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وذات األهمية القصوى ليست في حياة الفـرد        ،الدوافع المهمة 

 .ي حياة األمم والدولفحسب بل ف

  PPeerrssoonnaall  VVaalluueessالقيم الشخصية القيم الشخصية 
وهي القيم التي تتركز بين مجموعة من األفراد في مهنـة    

 وال تنتشـر    ،واحدة أو مجموعة عرقية أو أقلية في المجتمع       

 .بين كافة الشعب والجماهير

  VVaalluueeالقيمة القيمة 
هي قدر الشيء وما يساويه وثمنه مادياً كـان الشـيء أو            

حدد قيمة الشيء على أساس ندرته وما يحققه من          وتت ،معنوياً

 وهي قد تكون المثـل      ،نفع أو سعادة أو ما بذل فيه من عمل        

 .العليا واألفكار التي لها وزن في المجتمع
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  حرف الكافحرف الكاف
  HHoommoo  EEccoonnoommiiccssكائن اقتصادي كائن اقتصادي 

وهو مصطلح يصور اإلنسان بأنه منشغل طوال الوقـت         

ت وتقديرات عقلية للعائد والتكلفة في كل ما يسلكه         في حسابا 

 .من أنماط السلوك

  CCeennttaauurreeالكائن الخرافي الكائن الخرافي 
هو كائن مبتدع في أمريكا ونمـط مـن أنمـاط التفكيـر         

الخرافي األمريكي الذي تحاول فرضه على العـالم ضـمن          

 وهو كائن مزود برأس ليبرالية مثبـت علـى       ،نطاق العولمة 

دي مشـبع بمبـدأ أتركـه       جسد سـلطوي تحكمـي اسـتبدا      

ويعمـل  Laisser Faire.. Laisser Passerأتركه يمـر  ...يعمل

  ، المختلفة على اإلعالء من الالمساواة االجتماعية والفروقات     

وغيرها من األمور الشاذه التي يجسدها هذا الكائن الخيـالي          

 .في نفوس العالم أجمع

  BBeehhaavviioorraall  OOrrggaanniissmmالكائن العضوي السلوكي الكائن العضوي السلوكي 
 ويتخذ منـه    ،إنساني يتعلق باألنساق البيولوجية   هو نسق   

 .البعض نموذجا لنظرية النظم
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  CCaarrtteellكارتيل كارتيل 
 وقد  ،الكارتيل نوع من أنواع االحتكار له أثره في السياسة        

 فأصبح مـن    ،رسـخته اتفاقيات الجات بطريقة غير مباشرة     

 والكارتيل مجموعة مـن المؤسسـات       ،سمات عصر العولمة  

ية التي تتحد مع بعضها البعض بعقـد  والمشروعات االقتصاد 

لمنع تنافسها في ميادين نشاطها وتخصيص مناطق نفوذ لكل         

 .شركة من الشركات ضمن الكارتيل

  KKaarrmmaaالكارما الكارما 
الكارما معتقد هندي يقوم على فكرة أساسية هي أن طائفة          

الهندوس يولدون في طائفة فرعية معينة ألنهم يسـتحقون أن          

 .يولدوا فيها

  CChhaarriissmmaaكاريزما كاريزما 
 أو الزعيم التـاريخي     ،هو مصطلح يعبر عن القائد الملهم     

الذي يكتسب هذه المكانه المهابة بين أتباعه نتيجـة أعمالـه           

 حيث يتحول إلى رمز وطني كبير وقائد فذ محنـك           ،ومواقفه

 .وبطل قومي بأفكاره ومواقفه وإنجازاته
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  WWhhiittee    BBooookkالكتاب األبيض الكتاب األبيض 
ه وزارة الخارجيـة فـي      كتاب تصدر الكتاب األبيض هو    

 أو في حالة إبرام معاهـدة أو إنهـاء          ،مناسبة سياسية معينة  

 ويتضـمن الوثـائق واالتفاقيـات       ،نزاع أو عقب الحـروب    

 .الخاصة بتلك المناسبة

  YYeeaarr  BBooookkكتاب سنوي كتاب سنوي 
الكتاب السنوي هو كتاب أو نشرة تنشر مرة واحدة فـي           

معلومات  وتتضمن تسجيالً للحوادث واإلحصائيات وال     ،السنة

 وأهم أشـكاله الكتـاب      ،تتعلق بموضوع ما   والتي   ،والبيانات

السنوي عن بلد أو دولة من الدول ويتضمن كافـة البيانـات            

 .واالنجازات التي حققتها الدولة خالل عام

  BBlloocckkssكُتل كُتل 
الكتلة السياسية هي بمثابة اتخاذ جماعة من الدول اتجاهـاً    

زبها لفكرة معينة تؤمن     وهذه الكتل السياسية تقوى بتح     ،معيناً

بـاألحالف والتكتـل   ( وقد أصبحت نغمة العصر الحالي  ،بها

 وفـي الـداخل     )الدولي ضد اإلرهاب وكتل الدول المختلفـة      

حزبية أو سياسية تتحالف للـدخول      ) جبهات(تسمى التكتالت   
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في االنتخابات البرلمانية للفوز بها،وتسمى في بعض الـدول         

 .)كتل سياسية(

  CCaatthhoolliittiicciissiimmالكثلكة الكثلكة 
الكثلكة حركة سياسية دينية استمدت قوتها مـن الكنيسـة          

الحزب الديمقراطي الكاثوليكي    أ في ظلها  ــ ونش ،الكاثوليكية

 وأصبح لهذا النوع من النشاط      ،في مطلع القرن التاسع عشر    

السياسي الدينى قوته في فرنسا وألمانيا وإيطاليـا وبلجيكـا          

 هيمنة الكنيسة الكاثوليكية     ومعناها محاولة  ،وغيرها من الدولة  

 .على ما عداها من كنائس وخصوصاً في أوروبا

  TThhee  IInnhheerreenntt  DDiiggnniittyyالكرامة الكامنة الكرامة الكامنة 
ورد  فلقد   ،الكرامة الكامنة من أهم مباديء حقوق اإلنسان      

 م أن حقوق اإلنسان     ١٩٦٦في ديباجة العهدين الدوليين لعام      

 جاء فـي    كما،تنبثق من الكرامة الكامنة في شخص اإلنسان      

ديباجة إعالن فيينا الذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان         

 م أن حقوق اإلنسان تشتق من الكرامة والقيمـة          ١٩٩٣عام  

dignity & worthوهناك العديـد  ، الكامنة في شخص اإلنسان

من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أكدت على أن          

ن أهم حقوقـه الشخصـية    مhuman dignityكرامة اإلنسان 
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 م والقـرار رقـم      ١٩٦٩ لعـام    ٢٥٤٢ القرار رقـم     :ومنها

 م  ١٩٨٨ لعام ٤٣/١٧٣ م والقرار رقم     ١٩٧٩ لعام   ٣٤/١٩٦

 . م١٩٩٠ لعام٤٥/١١١والقرار رقم 

  SSttaaggffllaattiioonnالكساد التضخمي الكساد التضخمي 
 هو الكساد الذي اتسم بتـزامن       ،ويسمى الركود التضخمي  

 البطالـة علـى     فـاع معـدل   تارتفاع معدالت التضـخم وار    

 وظهر فـي العقـدين      ،اقتصاديات الدول والبلدان الصناعية   

 .السابع والثامن من القرن العشرين

  EEffffiicciieennccyyالكفاءة الكفاءة 
ظهور الفـرد  ـ في أبسط معانيه ـ  مفهوم الكفاءة يعني  

وأن يكـون لـه     ،في عمله ووظيفته بدرجة عالية من اإلتقان      

مواقف وفي األمور    في كافة ال   Effectivenessانتاجه وفعاليته   

 وهذا المفهوم ينطبق أكثر على القيـادات السياسـية          ،العاجلة

 لهم Efficiency Auditالتي يجب أن يكون هناك تدقيق كفاءة 

سواء من المجالس النيابية المسئولة عـن الرقابـة أو مـن            

 .األجهزة المختصة
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  AAllll  HHuummaann  RRiigghhttss  FFoorr  AAllllكل حقوق اإلنسان للجميع كل حقوق اإلنسان للجميع 

الرسمي للذكرى الخمسين لإلعالن العـالمي      كان الشعار   

حيـث أعلنـت    ) كل حقوق اإلنسان للجميع   (لحقوق اإلنسان   

الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه المناسبة أنها مناسبة لألمـم          

المتحدة لمضاعفة الجهود من أجل معرفة واحتـرام أحسـن          

للحقوق المنصوص عليها في اإلعالن وفي غيره من الوثائق         

 .األخرىالدولية 

  LLaatteennccyyالِكمون الِكمون 
 وتعني تـدعيم    ،،هي عملية من عمليات النظام االجتماعي     

 . وتحقق صيانة واستمرار ألنماط التنظيم االجتماعي،النمط

  CChhaammbbeerrssكواليس كواليس 
وهو مكان تجمع النواب خارج قاعة االجتماعات وخارج        

، كمـا   ، ما وراء الكواليس   : وهو ما يسمى   ،الجلسات الرسمية 

عبر عما هو غيـر رسـمي مـن مفاوضـات           أنه مصطلح ي  

 فهو تمهيد جيد    ،ومشاورات ومباحثات في شتى نواحي الحياة     

 وخصوصاً في السياسة،  ويشتد النشاط في        ،لألشياء الرسمية 

 أو أثنـاء انتخابـات رئاسـة        ،الكواليس أثناء تشكيل الوزارة   

 ويطلق لفظ الكـواليس علـى االجتماعـات غيـر           ،المجلس
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اوضات الهامة أو االجتماعات الدوليـة أو       الرسمية أثناء المف  

 .المعاهدات الدولية أو غيرها من االجتماعات الهامة

  انظر العولمة /     GGlloobbaalliizzaattiioonnالكوكبة الكوكبة 
  CCooccaa--CCoollaarriizzaattiioonnالكوكلة الكوكلة 

ر العولمة وهو انتشـار الثقافـة       ــمن مصطلحات عص  

االستهالكية األمريكية ونشرها في مختلف أنحاء العالم ومنها        

 وتشير إلى   ،وكاكوال كرمز للمشروبات الغازية األمريكية    الك

 .االتجاه األساسي غير الثقافي في ظل العولمة

  CCoonnggrreessssالكونجرس الكونجرس 
الكونجرس هو اسم يشمل البرلمان في الواليات المتحـدة         

 وأيضـاً يسـمى أي      ، الشيوخ والنـواب   :األمريكية بمجلسيه 

 مؤتمر باسم الكونجرس 

  CCoonnffuucciiaanniissmmالكونفوشيوسية الكونفوشيوسية 

 تنطوي  ،هي عقيدة صينية ترجع إلى الحكيم كونفوشيوس      

على مباديء أخالقية سامية وتطالب الحاكم بعـدم اسـتخدام          

 Heaven,sالقوة مع رعايـاه وإال فقـد تفـويض السـماء     

Mandate   وهناك من يـرى أن      ،وحق للرعايا االنتفاض عليه 
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هـا  الكونفوشيوسية والبوذية والتاوية ليست أديانا ألن ليس  ب        

 وربما تكون أقرب    ،فكرة القدرة العليا المسيطرة على الكون     

 Naturalلتصور الكون على أساس أنه مجرد نظام طبيعـي  

Orderيسير ذاته .  

  KKiioo  MMiinn  TTaannggكيومنتانج كيومنتانج 
لفظ يطلق على حزب الشعب الوطني الصيني بعد إعالن         

 .الجمهورية
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  ))  ((  
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  حرف الالمحرف الالم
  BBiillll  ooff  RRiigghhttssالئحة الحقوق الئحة الحقوق 

 م و التـي     ١٦٨٩صدرت بإنجلترا عـام     الئحة الحقوق   

نصت علي المحاكمة عن طريق المحلفين و عـدم فـرض           

المحاكم كفاالت باهظة أو غرامات كبيرة أو الحكم بعقوبـات          

 .قاسية أو غير مألوفة

  AAppaatthhyyالالمباالة الالمباالة 
وهي حالة من حاالت الدور السياسي الذي ينعدم خاللـه          

ياسية وبالتالي ال يستخدم حقـه      ــباألمور الس اهتمام الفرد   

 ويكون الفرد حينذاك أقل قليالً      ،في المشاركة عبر التصويت   

 ولكن اليصـل لمسـتوى االحتجـاج        ،Activismمن النشاط   

 فـي   ،من وجهة نظر السلطات الحاكمة    ،فيكون الفرد حينذاك  

  .Manageable Levelمستوى يمكن السيطرة عليه وإخضاعه 

   ال عقوبة إال بنص ال عقوبة إال بنصال جريمة وال جريمة و
  NNuulllluumm  CCrriimmeenn  NNuullllee  PPooeennaa  SSiinnee  LLeeggee    

من المبادئ األساسية لضمان احترام حقـوق اإلنسـان و          

حرياته األساسية و نص عليها اإلعـالن العـالمي لحقـوق           
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 مـن العهـد     ١٥/١ و في المـادة      ،١١/٢اإلنسان في المادة    

 فـال جريمـة إال بـنص        ،الدولي للحقوق المدنية و السياسية    

 .انوني واضحق

  ال طاعة لمخلوق في معصية حقوق اإلنسانال طاعة لمخلوق في معصية حقوق اإلنسان
  NNoo  OObbeeddiieennccee  FFoorr  AAnnyy  HHuummaann  RRiigghhttss  VViioollaattiioonn    

من المبادئ ذات المغزى التـي يمكـن اسـتنباطها مـن            

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الصادرة عن األمم المتحـدة         

مبدأ عدم جواز تنفيذ األوامر و األفعال التي تنتهـك حقـوق            

 و من أهم القرارات التي تؤيـد        ،ن أو حرياته األساسية   اإلنسا

  .٦٥/ ١٩٨٩رقم ذلك قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي 

  NNoonn--CCeennttrraallال مركزية ال مركزية 
 ،مفهوم يقصد به إعطاء الفروع سلطات المركز الرئيسي       

أي نقل السلطات إلى الفروع والمحليات وعدم تركيـز كـل           

 المركزية/  أنظر .يسيةالسلطات في العواصم والمراكز الرئ
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  TTrreeaattyy  CCoommiitttteessاللجان االتفاقية اللجان االتفاقية 
 انظر لجان مراقبة تطبيق حقوق اإلنسان

و هي اللجان االتفاقية في إطار األمم المتحـدة لمراقبـة           

 لجنـة حقـوق     :تطبيق الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان مثـل      

 و لجنـة    ، و لجنة القضاء علي التمييز العنصـري       ،اإلنسان

 و لجنة محاربة التعـذيب و       ،لي التمييز ضد المرأة   القضاء ع 

 و هي لجان تجتمع مرة أو مرتين سـنويا  ،لجنة حقوق الطفل 

و تتكون من عدد من األعضاء يتم انتخابهم بطريقة سرية و           

يكونوا متمتعين بالكفاءة و النزاهة و التخصص فـي ميـدان           

  .حقوق اإلنسان
  CCoonnssuullttaattiivvee  CCoommmmiitttteeeessاللجان االستشارية اللجان االستشارية 

وهي اللجان المختلفة التي تشكلها السـلطة الحاكمـة أو          

 للحصول على رأي جماعات المصـالح المنظمـة         ،البرلمان

والهيئات المختلفة وأصحاب الفكر في التشريعات والقرارات       

الجديدة التي تمسهم وكذلك البحث فـي كيفيـة تنفيـذ تلـك             

 .القرارات
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  CCoommmmiissssiioonnssاللجان البرلمانية اللجان البرلمانية 
تعمل في إعداد المشروعات لبحثهـا بصـفة        وهي لجان   

 وهذه اللجان قد تكون برلمانيـة إلعـداد         ،نهائية في البرلمان  

 وكـذلك القـوانين     ،موضوعات النقاش تحت قبة البرلمـان     

مؤقتـه   هـذه اللجـان       وقد تكون  ،المطلوب التصويت عليها  

 ، ولكـل لجنـة رئـيس أو مقـرر         ،لمناقشة موضوع معين  

 . البرلمان للتصديق عليهاوتعرض نتائج أعمالها على

  لجان مراقبة تطبيق حقوق اإلنسانلجان مراقبة تطبيق حقوق اإلنسان
  CCoommmmiitttteeeess  OOff  MMoonniittoorriinngg  HHuummaann  RRiigghhttss  AApppplliiccaattiioonn  

أنشأت األمم المتحدة لجان لمراقبة تطبيق الوثائق الدوليـة         

 و  ، فكل وثيقة لها لجنة خاصة بهـا       ،الخاصة بحقوق اإلنسان  

 علي كيفية A Monitoring Body ةتعتبر كل لجنة جهاز رقاب

 و  ،تطبيق االتفاقية أو الوثيقة الدولية التي أنشئت في إطارها        

 :تعمل هذه اللجان علي حماية حقوق اإلنسان عـن طريـق          

طلب تقارير علي وجه السرعة و بذل المساعي الحميـدة و           

تقديم بعثات للمساعدة الفنية و إرسال نداءات خاصة و القيام          

 .نذار المبكربدور بخصوص منع وقوع الفعل و اإل
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    EEssttaabblliisshheedd  CCoommmmiitttteeeess  اللجان المؤسسيةاللجان المؤسسية
 انظر لجان مراقبة تطبيق حقوق اإلنسان/ 

 See: Committees Of Monitoring Human Rights 

اللجان المؤسسية  هي اللجان المؤسسية التي تعمـل فـي           

إطار األمم المتحدة لمراقبة تطبيق الوثائق الدوليـة لحقـوق          

لجنة الخاصة بمكافحة األبارتهيد أو الفصـل        ال :اإلنسان مثل 

 و اللجنة الخاصة باإلرهـاب الـدولي و اللجنـة           ،العنصري

الخاصة ببحث تطبيق اإلعالن بمـنح االسـتقالل للبلـدان و           

 و هي لجان ينشؤها     ،الشعوب المستعمرة و غيرها من اللجان     

 من  ٢٢قرار صادر عن أحد أجهزة األمم المتحدة طبقا للمادة          

 .لمنظمة الدولية لألمم المتحدةميثاق ا

  ))لجان العمللجان العمل((اللجان الوظيفية اللجان الوظيفية 
  FFuunnccttiioonnaall  CCoommmmiissssiioonnss  

وهي لجان العمل باألمم المتحدة مثل لجنة اإلحصاء ولجنة         

السكان ولجنة التنمية االجتماعية ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة        

 .وضع المرأة ولجنة المخدرات واللجان الفرعية لها
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  ية لحقوق اإلنسانية لحقوق اإلنساناللجنة األمريكاللجنة األمريك
  AAmmeerriiccaann  CCoommmmiitttteeee  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss    

 بمقتضى قرار لمنظمة الـدول      ١٩٥٠تم إنشاؤها في عام     

األمريكية و تم اعتبارها كيانا مسـتقال داخـل المنظمـة و            

 و تـم    ،ووظيفتها تشجيع و تعزيز احترام حقـوق اإلنسـان        

 م و الذي دخل     ١٩٦٧صدور بروتوكول بيونس أيرس عام      

 م لتصبح اللجنة جهازا رئيسيا مـن        ١٩٧٠لتنفيذ عام   حيز ا 

 .أجهزة منظمة الدول األمريكية

  لجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيةلجنة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
  TThhee  CCoommmmiitttteeee  OOff  EEccoonnoommiiccaall  ,,  SSoocciiaall  AAnndd  

CCuullttuurraall  RRiigghhttss  
تم إنشاء هذه اللجنة بقرار مـن المجلـس االقتصـادي و          

ثل وظيفتها في إقامة حـوار       و تتم  ، م ١٩٨٥االجتماعي عام   

مثمر مع الدول األطـراف فـي العهـد الـدولي للحقـوق             

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بخصوص كيفية تنفيـذ و          

 .تطبيق نصوصه

  

  



 -٣٨٩-

  HHuummaann  RRiigghhttss  CCoommmmiitttteeeeلجنة حقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان 

أوصت اللجنة التحضيرية لألمم المتحدة و التي اجتمعـت         

ن فرانسيسكو أن ينشئ المجلس     بعد انتهاء جلسات مؤتمر سا    

االقتصادي و االجتماعي في أول دورة له لجنة لتعزيز حقوق          

 م  ١٩٤٦ و هو ما فعله المجلس فعال بانشاؤه عـام           ،اإلنسان

 مـن ميثـاق األمـم       ٦٨لجنة حقوق اإلنسان تطبيقا للمـادة       

 و قد أصبحت هذه اللجنة مع مرور الوقـت جهـاز            ،المتحدة

 و من األقوال المأثورة     ،مم المتحدة حقوق اإلنسان األعلى لأل   

 تعزيز و احترام و التمتع ببعض حقـوق اإلنسـان و            :للجنة

الحريات الفردية ال يمكن أن يبـرر إنكـار بعـض حقـوق          

 و اتخذت اللجنة بعض     ،اإلنسان أو الحريات الفردية األخرى    

 قرارات حقوق اإلنسان لألشـخاص      :القرارات الخطيرة مثل  

نسان و الطب الشرعي و حقوق اإلنسان       المعاقين و حقوق اإل   

 و حقوق اإلنسان و النزوح الجمـاعي و أخـذ           ،و اإلرهاب 

الرهائن و الحق في الغذاء و النفايات السامة و الوقاية منها و            

 .غيرها من القرارات الهامة
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  لجنة عربية دائمة لحقوق اإلنسانلجنة عربية دائمة لحقوق اإلنسان
  AArraabb  PPeerrmmnnaanneett  CCoommmmiitttteeee  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

 كجهاز عامل   ،نة عربية دائمة لحقوق اإلنسان    تم إنشاء لج  

 لتهتم بقضـايا    : م ١٩٦٨في إطار جامعة الدول العربية عام       

 و لتختص بوضع قواعـد      ،حقوق اإلنسان في الوطن العربي    

 و ناقشت اللجنـة     ،التعاون بين الدول العربية في هذا المجال      

 التنمية و حقوق اإلنسان و المديونيـة        :موضوعات هامة مثل  

 و سميت اللجنـة     ،روع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان    و مش 

أول األمر اللجنة الخاصة لإلعداد للمشاركة العربية في عـام   

 ثم أصدر مجلس الجامعة قرارا بإنشاء اللجنة        ،حقوق اإلنسان 

 ثم أنشئت اللجنة العربية الدائمـة       ،التوجيهية لحقوق اإلنسان  

 فـي   ٢٤٤٣م  لحقوق اإلنسان طبقا لقرار مجلس الجامعة رق      

 . م١٩٦٨ سبتمبر ٣دورته الخمسين بتاريخ 

  FFuullttoonn  CCoommmmiitttteeeeلجنة فولتون لجنة فولتون 
م ١٩٦٩هي لجنة بريطانية انتقدت فـي تقريرهـا عـام           

الخلفيــة الضــحلة للمجنــدين للخدمــة المدنيــة وإهمــال 

 وذلـك لمقاومـة التحيـز الحزبـي         ،المتخصصين األكفـاء  
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رات الخدمـة   البريطاني في توزيع األماكن القيادية فـي إدا       

 .المدنية

  CCeennttrraall  CCoommmmiitttteeeeاللجنة المركزية اللجنة المركزية 
وهي تجمع ألغلب الشخصيات العامة المؤثرة في التنظيم        

 فمثالً الحزب الشيوعي السـوفيتي      ،السياسي أو في األحزاب   

 عضو مـن أعضـاء      ٣٠٠كانت لجنته المركزية تتكون من      

ة  وتلي اللجنة في األهمي    ،الحزب وفروعه وشخصياته القيادية   

 .Politburoالمكتب السياسي 

  LLiibbeerraalliissiimmالليبرالية الليبرالية 
 وهي إطـار    ،الليبرالية هي التحررية أو المذهب الفردي     

سياسي يصف الحياة السياسية ونظام الحكم في الـدول ذات          

 والتي تأخـذ  Industrialized Economicsاالقتصاد الصناعي 

وتؤكـد   ،بالمبادى الرأسمالية وتسود فيها الحرية كقيمة عليا      

الحرية الفردية وتقوم على المنافسة الحرة من أجـل تحقيـق           

 .الصالح العام عن طريق الصالح الخاص الفردي
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  نظر جماعات الضغط نظر جماعات الضغط اا /  / LLoobbbbiieessلوبي لوبي 
 ، واللوبي جماعة ضغط ليس لها إال مصلحة سياسية بحتة        

وتمارس عادة في الدول األجنبية لتحقيق مصالح الدولـة األم          

 .ماعاتألعضاء هذه الج

  LLoobbbbyyiissttssلوبيات لوبيات 
 منظمات الضغط التي تعمـل      مصطلح اللوبيات يشير إلى   

كما في الواليات   ( وكذلك حكومات الواليات     ،لصالح أعضائها 

 التي تعمل لصالح مواطنيها على مستوى       )المتحدة األمريكية 

ــة  ــة االتحادي  Federal Policy-Makingصــناعة السياس

Process،     على صـناعة القـرار،      وتمارس ضغوطاً متزايدة

 Intergovernmetalومن ذلك ظهور لوبي حكومي داخلـي  

Lobby          في نهاية حقبة الستينات داخل الواليات المتحدة قـام 

 وظهر بعد   ،GRSبدور مهم في نظام توزيع العائدات العامة        

 الذين شكلوا لـوبي  Big Sevenذلك المنظمات السبعة الكبار

 .كبير في أمريكا

  

  



 -٣٩٣-

  LLooggiissttiiccssلوجيستي لوجيستي 
كلمة لوجيستي أو لوجيستيك تستعمل حديثا عند طلب دولة       

من دولة أخري تقديم دعـم أو تسـهيالت لجنودهـا أثنـاء             

 وهذا الدعم يكون هامشي دون تدخل فـي         ،المعارك الحربية 

 ، أي يكون على شكل تقديم خـدمات ومسـاعدات         ،المعارك

وكلمة لوجيستي تعني علم نقل وإطعام وإيواء الجنـود فـي           

 .دان القتالمي

  TThhee  LLoorrddss  OOff  TThhee  GGlloobbaall  VViillllaaggeeلوردات القرية الكونية لوردات القرية الكونية 

هو مصطلح بريطاني أطلقه الكاتب باجديكيان فـي عـام          

م على وضع سيطرة مردوخ وماكسويل وستيفنز على        ١٩٨٨

من مجموع التوزيع اليومي واألسـبوعي للصـحف        % ٥٧

بـاع  البريطانية وامتلكوا ثالثة أرباع الصحف الوطنية التي ت       

 وتعبير عن انتشار اإلمبراطوريات اإلعالميـة       ،في بريطانيا 

  .التي تسيطر على اإلعالم العالمي في عصر العولمة

  LLuuddddiitteessاللوطيدس اللوطيدس 
وهي جماعات بريطانية في القرن التاسع عشـر والتـي          

قامت بتحطيم المكائن الجديدة تعبيراُ عن عدم الرغبـة فـي           

 .تبديل األيدي العاملة بالماكينات
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))  ((  
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  حرف الميمحرف الميم
  PPoosstt  MMooddeerrnniissmmما بعد الحداثة ما بعد الحداثة 

 وهـي   ،هي فلسفات ظهرت بعد سقوط الفلسفة البنيويـة       

 ويكتسب مفهوم ما بعـد الحداثـة        ،تحمل رؤية فلسفية عامة   

 فالمشروع التحديثي الغربي بدأ يتحقق تدريجيا       ،أبعاداً مختلفة 

 ما بعد   ليمر من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى عصر        

الحداثة، وما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة كل األمور          

 وقـد   ، ولذا اليمكن أن يوجد فيه هدف أو غايـة         ،فيه متغيرة 

حلت نظرية ما بعد الحداثة مشكلة غيـاب الهـدف والغايـة            

والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمراً نهائيا طبيعيـاً وتعبيـراً      

 .اح وقبول التغيير الكاملعن التعددية والنسبية واالنفت

  MMaaggnnaa  CChhaarrttaaالماجنا كارتا الماجنا كارتا 
هو العهد األعظم الذي منحه الملك اإنجليزي جون عـام          

 ونقل اإلنجليز هذه    ، والتي منحت الحريات لإلنجليز    ،م١٢١٥

 وتضـم   ،الحريات من خالل هذه الوثيقة الهامة للعالم أجمـع        

الوثيقة مختلف الحريات الشخصية واالجتماعيـة مـن حـق     
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التصويت والتعبير والحق في الحرية ذاتها لكل االنجليز فـي          

 .كل مكان

  MMaatteerriiaalliissmmالمادية المادية 
تطلق على تأسيس الفكر السياسي وعلى الماديـة وعلـى          

 ، وبمقتضاها تصبح المادة والروح ممتزجين     ،حاجات اإلنسان 

ويسعى المرء للحصول على المنفعة في سبيل نشاطه ورفـع          

 ، بحسب الـبعض   ،المنطق المادي  والمذهب المادي و   ،روحه

 ،هو الذي يحرك التاريخ الذي يتطور حسب حاجات البشرية        

ويطلق على عصر العولمة الذي نعيش فيه عصـر سـيادة           

الماديات على الروحانيات وعلى القيم واألخالقيات وعلى كل        

 .ماعداها من قيم وحاجات

  IInnddiivviidduuaalliissttiicc  MMaatteerriiaalliissmmالمادية الفردية المادية الفردية 

 ألنـه   ، التي تسيطر على االقتصاد األمريكي     هي الحقيقة 

 أي تحقيق أكبـر     ،اقتصاد رأسمالي يقوم علي المادية الفردية     

منفعة اقتصادية للفرد المواطن ويرتكز على حكومة مقيدة ال         

تستطيع االعتداء على الحقوق الفردية أو التجاوز عليهـا إال          

 .في أضيق الحدود
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  ))MMaarrsshhaallll  ((PPllaann  ))برنامجبرنامج((مارشال مارشال 
ارشال كان وزيراً في حكومة الواليات المتحـدة  بعـد           م

 وقد نادى بضرورة وضع الواليـات       ،الحرب العالمية الثانية  

 لبرنـامج انعـاش     ،المتحدة كجمهورية كبري للعالم الجديـد     

ومساعدة لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة يعيـد إليهـا            

د نفذ   وق ،انتعاشها االقتصادي حتى يمكن االستقرار السياسي     

برنامج مارشال وأصبح يحتذى به في األزمات الكبرى فـي          

 .العالم

  MMaarrxxiissmmالماركسية الماركسية 
وهي حركة تعود إلى كارل ماركس الداعيـة األول لهـا           

، فالطبقة هي أهـم  Class Theoryوالداعي إلى نظرية الطبقة 

 وأن المجتمع الرأسمالي    ،وحدة يمكن من خاللها فهم السياسة     

ة، بينما يقوم المجتمع االشتراكي علـى       يقوم على البرجوازي  

 والنظرية الماركسية منظومة    ،Proletariatطبقة البروليتاريا   

من اآلراء الفلسفية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي       

 وتقوم أساساً على التفسير المادي      ،تشكل رؤية متكاملة للعالم   

 المادية  : ومكونات الماركسية المترابطة عضوياً فهي     ،للتاريخ

الجدلية والمادية التاريخية واالقتصاد السياسـي والشـيوعية        
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العلمية وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا التي تهدف إلى تصفية        

 .استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان

  ما شاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهمما شاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم
  CCoonnssuulltt  FFoorr  BBeesstt  

ـ        :قول الحسن بن علي    د  ما شاور قوم قط إال هدوا ألرش

أمورهم و هو ما يعبر عن أهمية الشورى اإلسالمية كنظـام           

حياة أن اهللا أمر رسوله عليه الصـالة و السـالم بمشـاورة             

 كما أنه أمر    ،أصحابه و المسلمين تأليفا لهم و تطييبا ألنفسهم       

بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل و لتتأسي أمته بعده عليه           

هم ليسنن به المسلمون    الصالة و السالم و أيضا أمره بمشاورت      

 .و يتبعه فيها المؤمنون و إن كان عن مشاورتهم غنيا

  MMcc--CCaarrtthhiissmmالماكارثية الماكارثية 
وهي حركة من حركات األحزاب اليمينية اهتمت بتنـاول         

 .الضغوط والمشكالت

  MMaacclluuhhaanniissmmالماكلوهاتية الماكلوهاتية 
 والتـي   Macluhanوهي النظرية التي وضعها ماكلوهن      

ن فصلها عن تكنولوجيا اإلعالم     ترى أن وسائل اإلعالم اليمك    

ألن طبيعة وسائل اإلعالم التي يتصل بهـا النـاس تشـكل            
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 ويري  ،المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون وسائل االتصال      

 المرحلة  :أيضاً أن التاريخ اإلنساني يتكون من أربعة مراحل       

 مرحلة وسائل   ، مرحلة الطباعة  ، مرحلة كتابة النسخ   ،الشفوية

 فالمضمون عند ماكلوهن اليمكن النظر      ،ونياإلعالم اإللكتر 

 .إليه مستقالً عن التكنولوجيا

 انظر الوسائط المتعددة/ / MMuullttii--MMeeddiiaa  مالتي ميديا مالتي ميديا 
  IInniittiiaattoorr  AAnndd  FFiinnaall  AArrbbiitteerrالمبادر والحكم األخير المبادر والحكم األخير 

 أطلق ليعبر   ،المبادر والحكم األخير هو مصطلح سوفيتي     

 السياسية ألنه   عن دور الحزب الشيوعي السوفيتي في العملية      

 .صاحب القرار في تعيين القيادات وتحديد السياسات

  PPoolliiccyy--IInniittaattiioonnالمبادرة السياسية المبادرة السياسية 
هو مصطلح يقصد به هيمنة الـرئيس أو الحـاكم علـى            

العملية السياسية في دولته والتـدخل المتزايـد فـي شـئون            

 .المجتمع
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  المبادئ و القواعد الوصفيةالمبادئ و القواعد الوصفية
  DDeessccrriippttiivvee  PPrriinncciipplleess  &&  RRuulleess    

وهي عبارة عن مجموعة مبادئ تشكل تعميمات مصـوغ         

في صورة جملة أو أكثر تعبر عن وجود منظومة أو عالقـة            

كمـا يمكـن كـذلك      ، يمكن تطبيقها علي وجه العموم      ، ما  

 .استنتاجها من حقائق ال تقبل الجدل أو الشك

    OOllyymmppiicc  PPrriinncciipplleeالمبدأ األوليمبي المبدأ األوليمبي 
ن و الـذي يعنـي عـدم        هو مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسا     

السماح بأي تمييز استنادا إلي العنصر أو الدين أو االنتمـاء           

 و قد يسمي هذا المبدأ مبدأ المساواة و منع التمييز           ،السياسي

الذي يعني محاربة كل صور التمييز استنادا إلي الجـنس أو           

اللون أو األصل العرقي أو االجتماعي أو غيـر ذلـك مـن             

 .األمور

  EElleeccttiivvee  AAffffiinniittyyالختياري الختياري مبدأ التآخي امبدأ التآخي ا
 ،هو مبدأ يتحدث عن عالقة الفكـر بمنظومـة المجتمـع          

ويمثل موقفاً وسطاً بين الموقف الذي يرى الفكـر صـنيعة           

 ،مجتمعه والموقف نقيضه الذي يري المجتمع صنيعة فكـره        

ووفقاً لمبدأ التآخي االختياري فإن نشوء األفكار ليس مرتبطاً         
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 معينة ولكن البد مـن تـوافر        بالضرورة بشروط اجتماعية  

ظروف اجتماعية معينة لكي تصـبح هـذه األفكـار فعالـة            

 .ومؤثرة

    NNoonn  RReeffoouulleemmeennttمبدأ عدم اإلرجاع عند الحدود مبدأ عدم اإلرجاع عند الحدود 
ـ             رد أي  ـو يعني هذا المبدأ أنه ال يجـوز رفـض أو ط

 شخص عند الحدود و إرجاعه 

إلي بلد يمكن أن يخضع فيه لالضطهاد أو النتهاك حقوقه          

 و نص علي هذا المبدأ اإلعالن الخاص بـاللجوء          ،األساسية

اإلقليمي الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارهـا      

 م للمجلس االقتصادي    ١٩٨٩/ ٦٥ و القرار رقم     ٢٣١٢رقم  

 .و االجتماعي

  مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتينمبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين
  NNoonn  BBiiss  IInn  IIddeemm    

 و Double Jeopardyدوجة و هو مبدأ عدم المحاكمة المز

 و جاء ذلك    ،هو مبدأ عادل يرمي إلي حماية حقوق الشخص       

 .١٤/٧في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المادة 
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  مبدأ عدم جواز المحاكمة المزدوجةمبدأ عدم جواز المحاكمة المزدوجة
  DDoouubbllee  JJeeooppaarrddyy    

 مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتينانظر 

  عن حقوق اإلنسانعن حقوق اإلنسانمبدأ عدم معاقبة من يدافع مبدأ عدم معاقبة من يدافع 
  NNoo  PPuunniisshhmmeenntt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr  ss  PPrriinncciippaall  

 م  ١٩٩٧/ ٥٦حثت لجنة حقوق اإلنسان في قرارها رقم        

الحكومات عن االمتناع عن كل أفعال االضطهاد أو االنتقـام          

من الذين يتعاونون ك ممثلي أجهزة األمم المتحـدة لحقـوق           

قانونية في مجال حقـوق     اإلنسان و الذين يقدمون المساعدة ال     

اإلنسان أو مقدمي الشكاوي طبقا لوثائق حقوق اإلنسـان أو          

 و بصفة عامة هـذا      ،ألقارب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان    

المبدأ وضع رغبة في عدم األضرار بمن يقوم بالدفاع عـن           

حقوق اإلنسان و عدم انتهاك حرياتهم و لـردع الحكومـات           

 .االستبدادية

  EEqquuaalliittyy  PPrriinncciippaall  FFoorr  منع التمييزمنع التمييزمبدأ المساواة و مبدأ المساواة و 

NNoo  DDiissccrriimmiinnaattiioonn   / /انظر المبدأ األوليمبيانظر المبدأ األوليمبي    
هو مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان و يعني التنفيذ الفعلـي           

 إعـالن األمـم المتحـدة       :لعدد من وثائق األمم المتحدة منها     
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 و  ، م ١٩٦٣للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري عام        

قضاء علي جميع أشكال التمييز العنصـري  االتفاقية الدولية لل 

 و االتفاقية الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل           ، م ١٩٦٥عام  

 و االتفاقية الدولية    ، م ١٩٧٣العنصري و المعاقبة عليها عام      

 ١٩٨٥لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية عام        

 و اإلعالن الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التعصب و          ،م

  . م١٩٨١ئمين علي أساس الدين و العقيدة عام التمييز القا

  PPeerrssoonnaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  مبدأ المسؤولية الشخصيةمبدأ المسؤولية الشخصية

PPrriinncciippaall   / /انظر أال تزر وازرة وزر أخريانظر أال تزر وازرة وزر أخري    
  MMiissssiioonnaarriieessالمبشرون المبشرون 

 وبدأ نشـاطهم فـي      ،هم دعاة يدعــون للدين المسيحي    

 ويسـتغلون الكـوارث     ،آسيا وامتد في مختلف أنحاء العـالم      

 ،انات والمحن والمعاناة ويقدمون المعونة باسم المسيح      والفيض

 .وكان المبشرون من أعمدة توطيد االستعمار في أفريقيا

  IIddeeaalliissmmالمثالية المثالية 
 ويعلن المثاليون   ،وهو مفهوم يعني تطبيق األفكار الحسنة     

بأن الشخص أو اإلنسان شخص كامل وأن مشاكله تنشأ عن          

 سن تشريعات تكفـل      ولذلك فالبد من   ،عدم كفاءة المؤسسات  
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 وأنه يجب تحريم الحـرب مـن        ،تحقيق إصالح النظام القائم   

خالل التكاتف الدولي،ويؤكد المثاليون دائماً على المصـالح        

 .المشتركة للدول وإمكانات االنسجام بينها

  IInntteelllleeccttuuaallssالمثقفون المثقفون 
جماعة اجتماعية متميـزة تحمـل األفكـار        المثقفون هم   

 ،صة في المجتمعات الديمقراطيـة    الجديدة وتكتسب أهمية خا   

 وهـم حملـة ثقافـة       ،وتمثل أحد النخب السياسية في البالد     

مجتمعاتهم ومفاهيمها الذهنية عن العالم، بصرف النظر عـن         

 .اتجاهاتهم السياسية

  CCeerrttaaiinn  VVaalluueedd  IIddeeaallssمثل قيمية معينة مثل قيمية معينة 
وهي المثل والقيم التي يبتغيها كل مجتمـع ويحـاول أن           

 المجتمع من خالل السلوك السياسي للصفوة       يجعلها تنتشر في  

 . وهي من المداخل المتميزة للسياسة،والجماهير

  PPaarriisshh  CCoouunncciillssمجالس األبرشيات مجالس األبرشيات 
 تغطي كافة المنـاطق     ،وهي مجالس موجودة في بريطانيا    

 ويتم التحاور فيه بين األفراد حول سبل تخصـيص          ،الريفية

 …الخ..النقلالموارد لمجاالت اإلسكان والمدارس والطرق و
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  AAsssseemmbblliieessالمجالس التشريعية المجالس التشريعية 
 المجالس التشريعية أو المجالس النيابية هي البرلمانـات        

أحادي ( وقد تتكون من مجلس واحد       ،المنتخبة في عالم اليوم   

Unicameral ( أو من مجلسين) أي تركيب ثنائيBicameral( 

  NNeeiigghhbboouurrhhoooodd  CCoouunncciillssمجالس جوار مجالس جوار 
 تغطـي   ،ودة في بريطانيـا   هي مجالس موج  مجالس جوار 

 ويتم التحاور فيه بـين األفـراد حـول سـبل            ،كافة المدن 

تخصيص الموارد لمجاالت اإلسكان والمـدارس والطـرق        

 .باإلضافة إلى دورها التمثيلي وليس التنفيذي… الخ..والنقل

  LLooccaall  SSoovviieettssمجالس السوفيت مجالس السوفيت 
وهي مجالس شعبية مختارة من قيادات الحزب الشيوعي        

 ولها سلطات اإلشراف الرئيسية على فعالية وأداء        ،السوفيتي

 .اإلدارة الحكومية

  HHoommooggeenniizzaattiioonnالمجانسة ضمن تكوين واحد المجانسة ضمن تكوين واحد 

هو مصطلح يعبر عن مجموعة العمليات المؤداه من أجل         

 وهـو مـا يـتم       ،نشر العولمة بمعنى تغطيتها الشاملة للعالم     

 .افياالتعبير عنه من زاوية حركة األموال بوصقه نهاية الجغر
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  مجلس بحوث العلوم االجتماعيةمجلس بحوث العلوم االجتماعية
  SSoocciiaall  SScciieennccee  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  

أنشيء في الواليات المتحدة األمريكية     علمي  وهو مجلس   

التي أصبحت المركز الرئيسي الدراسي في العالم والذي يهتم         

منذ العقد الثالث من القرن العشرين بالدراسات المشتركة بين         

 والذي من بين Interdisciplinary Studiesالعلوم االجتماعية 

اهتماماته الرئيسية تطبيق مناهج وأساليب علم االجتماع فـي         

 .دراسة الظواهر السياسية

  المجتمع االشتراكي المخططالمجتمع االشتراكي المخطط
  PPllaannnneedd  SSoocciiaalliisstt  SSoocciieettyy  

 ويتم تنفيذه مـن     ،هو المجتمع الذي تصبو إليه االشتراكية     

خالل التخطـيط االقتصـادي قصـير ومتوسـط وطويـل           

ألجل،ولكن يصاحبه عادة مشاكل مثـل االنتـاج المتـدني          ا

وإنخفاض اإلنتاجيـة وعـدم القـدرةعلى تـوفير المـوارد           

 .الضرورية والالزمة في األزمنة المحددة

  VViirrttuuaall  CCoommmmuunniittyyالمجتمع اإلفتراضي المجتمع اإلفتراضي 
 Howardف هوارد راينجولد ـــاسم كتاب هام من تألي

Rheingoldوهو بعنوان :  
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 الحياة في ظل التقدم االليكترونـي       ...المجتمع االفتراضي 
Virtual Community: Homesteading On Electronic 

Frontier          ويعلن الكتاب أن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة 

لتكوين عالقات مع جيرانهم المتواجدين في أماكن نائية مـن          

  . ولو عبر الشبكات االليكترونية،القرية العالمية

  MMaassss  SSoocciieettyyمجتمع جماهيري مجتمع جماهيري 
هو المجتمع الذي تسود بين أعضائه      المجتمع الجماهيري     

 والذي يـتم    ،درجة عالية من العزلة واالستقاللية االجتماعية     

 .فيه عمليات تبادل واسعة بين السلطة والجماهير

  CCiivviill  SSoocciieettyyالمجتمع المدني المجتمع المدني 
 أي أنه ال    ،هو وحدة مستقلة ومميزة عن المجتمع السياسي      

 وإنما هـو يمثـل      ،لنظام السياسي أو الطبيعي   يخضع لتأثير ا  

مجموعة قوى تميل عندما تحقق تطوراً بعد ذلك إلي إخضاع          

أكد هيجل معنى المفهوم بأنه نسـق        و ،المجتمع السياسي ذاته  

 وبدأ مفهوم المجتمع المـدني      ،  العالقات االجتماعية المتبادلة  

عندما كتب ماركس نقده لفلسـفة هيجـل        م   ١٨٤٠منذ عام   

 .نونللقا
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  المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدةالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
((UUNN))  EEccoonnoommiicc  AAnndd  SSoocciiaall  CCoouunncciill  ((EECCOOSSOOCC))        

المجلس االقتصادي واالجتماعي أحد األجهزة الرئيسية في       

 من ميثـاق األمـم األمـم        ٦٢ وتنص المادة    ،األمم المتحدة 

المتحدة على أن من وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي        

 تقديم توصيات أساسية فيما يخـتص نشـر احتـرام           :ا يلي م

 ومـن أهـم     ،حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها    

 لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الخاصة بوضـع المـرأة          :لجانه

واللجنة الفرعية لمحاربة اإلجـراءات التمييزيـة وحمايـة         

 .األقليات

  TThhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciillمجلس األمن مجلس األمن 
ئيسية والفعالة في األمم المتحدة ولديه القدرة       هو األداة الر  

على االجتماع السريع لمعالجة المسائل التـي تهـدد السـلم           

واألمن الدوليين حيث أن صيانة السلم واألمن الدولي وظيفته         

 ١٠ أعضاء دائمين و   ٥ عضوا بينهم    ١٥ ويتكون من    ،األولى

 ،أعضاء ينتخبون كل عامين ويمثلـون القـارات المختلفـة         

عضاء الدائمين حق االعتراض على أي قرار ويسـمى         ولأل

حق الفيتو وبالتالي ال يصدر أي قرار من مجلس األمـن إال            
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 ،بموافقة األعضاء الدائمين أو على األقل عـدم اعتراضـهم         

ويعمل مجلس األمن ويتصرف بالنيابة عن كل أعضاء األمم         

 .المتحدة

  مجلس األمن الوطنىمجلس األمن الوطنى
  NNaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  ((NNSSCC))  

 أي  ،هو مجلس للحمايـة الوطنيـة     مجلس األمن الوطني    

المعلومات واألنظمة الخاصة بتأمين الوطن ضد أي تهديـد         

 وموجود في كل الدول تحـت مسـميات         ،خارجي أو داخلي  

 ويسمى فـي    ، ألنه يمثل جهاز االستخبارات الوطني     ،عديدة

 .بعض الدول مجلس الدفاع الوطني

  HHoouussee  OOff  CCoommmmoonnssمجلس العموم البريطاني مجلس العموم البريطاني 

وهو المجلس التشريعي والرقابي في بريطانيا ويتم اختيار        

 ويمـارس دوره الرقـابي      ،أعضاؤه باالنتخاب الحر المباشر   

 .والتشريعي

  SSuupprreemmee  SSoovviieett  OOff  UUSSSSRRمجلس السوفييت األعلى مجلس السوفييت األعلى 

وهو مجلس التشريع والرقابـة فـي االتحـاد السـوفيتي           

 Council Of مجلس االتحـاد  : ويتكون من مجلسين،السابق
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Union  ومجلس القوميات Council Of Nationalities ويضم 

 . نائباً ينتخبون لمدة خمسة أعوام٧٥٠كل منهما 

  المجلس القومي لحقوق اإلنسانالمجلس القومي لحقوق اإلنسان
  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

المجلس القومي لحقوق اإلنسان هو مجلس مستقل يقـوم         

 ،ان فـي مصـر    بإعداد تقارير وطنية عن حالة حقوق اإلنس      

 ويترأسه حالياً الدكتور بطرس غـالي       ،م٢٠٠٣وأنشيء عام   

 وهو يتلقى الشكاوى حول     ،األمين العام السابق لألمم المتحدة    

حقوق اإلنسان وينظم المؤتمرات ويراقب اإلنتخابات الرئاسية       

 .والتشريعية في مصر

  HHoouussee  OOff  LLoorrddssمجلس اللوردات مجلس اللوردات 
مؤسسـات غيـر     ويعتبر مـن ال    ،هو مجلس في بريطانيا   

 ولذا فهو مجلس شرفي ،Inactive Politicallyالعاملة سياسياً 

ال دور له يذكر في النظام السياسي البريطاني إال قدرته على           

تأخير إصدار بعض القرارات والتشريعات القادمة من مجلس        

 .العموم
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  مجلس النواب األمريكيمجلس النواب األمريكي
  HHoouussee  OOff  RReepprreesseennttaattiivveess  ((HH..RR..))  

 مـع مجلـس     ،ن في البرلمان األمريكي   وهو أحد المجلسي  

 الذي يتكون من شيخين عن كـل        Senateالشيوخ األمريكي   

 وله مهابة أكثر من مجلـس  ، عضواً حاليا١٢٠ًوالية حوالي   

 عضواً منتخباً موزعين وفقـاً      ٤٣٥النواب الذي يتكون من     

  .لعدد سكان كل والية

  TThhee  CCaabbiinneettمجلس الوزراء مجلس الوزراء 
 في الديمقراطيات البرلمانيـة     وهو رأس السلطة التنفيذية   

ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وله اختصاصات تنفيذية كثيرة        

منها إعداد الميزانيات والخطـط واالتفاقيـات ومشـروعات         

 ويكون مسئوالً مسئولية تضـامنية أمـام المجلـس          ،القوانين

 .النيابي

  المجموعة الملكية لحماية الدبلوماسيينالمجموعة الملكية لحماية الدبلوماسيين
  RRooyyaall  AAnndd  DDiipplloommaattiicc  PPrrootteeccttiioonn  GGrroouupp  

وهي مجموعة تابعة لشرطة لندن ذات مهام خاصة لحماية         

 وحمايتهم مـن    ،الدبلوماسيين األجانب من أية أعمال إرهابية     
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 وهي نموذج أمنـي     ،األحداث الطارئة التي قد يتعرضون لها     

  .Diplomappingللوقاية من أحداث اختطاف الدبلوماسيين 

  CCoonnsseerrvvaattiissmmالمحافظة المحافظة 
ياسات التقليدية التي تقاوم التغيير فـي       وهي تعبر عن الس   

 من خالل األحـزاب والتنظيمـات التـي         ،المجتمع السياسي 

 ..تطالب باستمرار الوضع الحالي دون تغيير

  TTrraaddiittiioonnaalliisstt  MMoovveemmeennttssالمحافظة على التقاليد المحافظة على التقاليد 

هي حركات قومية في بعض البلدان      المحافظة على التقاليد    

 حيث تبـدأ للحفـاظ      ،مة له الخارجة من االستعمار أو المقاو    

على هويتها في التأكيد على طابعها المميز وتقاليدها المتفردة         

 من أجل شحذ همم أبنائها لمواصلة العمـل         ،وتراثها العريق 

 .والجهاد لالرتقاء بواقع األمة

  SSttaattuuss  QQuueeالمحافظة على الوضع القائم المحافظة على الوضع القائم 
 حينما يصبح المجتمع    ،وهي الصورة االستاتيكية للمجتمع   

 ديناميكي ويحافظ على استقراره من خـالل اسـتمرار          غير

 .األوضاع القائمة دون تغيير
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  SSeennsscceenntt  CCoonnvveerrvvaattiissmmالمحافظة الهرمة المحافظة الهرمة 
وهو مصطلح يطلق على ظاهرة تأييد المسـنين لحـزب          

 وتدل على نزعة متميزة لدى الفـرد   ،المحافظين في بريطانيا  

 إلـى   لإلبقاء على اتجاهات وعادات كسبها مع مرور الزمن       

 .تحول في الوالء نحو حزب المحافظين

  SSiimmuullaattiioonnالمحاكاة المحاكاة 
وهو منهج حديث يدخل بعلم السياسة مرحلـة الدراسـات     

التجريبية وإنشاء المعامل السياسيبة وخصوصاً في مجـاالت        

دراسة الرأي العام والتصويت في االنتخابات العامـة وفـي          

 .به ويسمى منهج التش،المنظمات والتنظيمات السياسية

  انظر الباستيشانظر الباستيش/ /   PPaassttiicchheeالمحاكاة بقصد السخرية  المحاكاة بقصد السخرية  
  المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسانالمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان

  AAmmeerriiccaann  CCoouurrtt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  
 و تتكون من سبعة     ،مقرها في سان خوسيه في كوستاريكا     

قضاة من مواطني الدول األعضـاء فـي منظمـة الـدول            

عـوام و   األمريكية و تكون والية قضاة المحكمة لمدة ستة أ        

 و مهمتها مراقبة تنفيـذ  ،يمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط    
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 و  ،التعهدات الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان       

يحق للدول األطراف و للجنة الحقوق األمريكية فقـط رفـع           

 و للمحكمـة اختصـاص قضـائي و         ،دعاوى أمام المحكمة  

 .استشاري

  محكمة دولية لحقوق اإلنسانمحكمة دولية لحقوق اإلنسان
  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrtt  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

يسعي المجتمع الدولي إلنشاء محكمـة دوليـة لحقـوق          

 و هي علي وشك اإلقرار من األمم المتحدة و التنفيذ           ،اإلنسان

 خصوصا و   ،الفعلي الدولي في خالل السنوات القليلة القادمة      

أن القضاء الدولي و القضاء الداخلي هـو الحصـن لكفالـة            

 و هذه المحكمة موجـودة علـي        ،إلنسانترام حقوق ا  ــاح

الصعيد اإلقليمي بالفعل مثل المحكمـة األوروبيـة لحقـوق          

 و هنـاك المحكمـة      ،اإلنسان علي صعيد مجلـس أوروبـا      

األمريكية لحقوق اإلنسان لتطبيق االتفاقية األمريكية لحقـوق        

 .اإلنسان علي مستوي القارة األمريكية
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  محكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية
  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrtt  OOff  JJuussttiiccee  ((IICCJJ))  

 وهـو األداة    ،جهاز مستقل تابع لألمم المتحدة مقره جنيف      

 وقضاته يختارون من بـين      ،القانونية الرئيسية لألمم المتحدة   

 .رجال القانون الدولي في العالم

  SSuupprreemmee  CCoouurrttالمحكمة العليا المحكمة العليا 
وهي المحكمة األم التي تراقب مدي دسـتورية القـوانين          

وهي موجودة في أغلـب الـدول       ) مع الدستور أي اتساقها   (

 .وتسمى في مصر المحكمة الدستورية العليا

  AAxxiiss  ooff  EEvviillمحور الشر محور الشر 
محور الشر هو محور أعلنه الـرئيس األمريكـي عـام           

الداعمة لإلرهاب والمعادية للواليات    (م لوصف الدول    ٢٠٠٢

 ،)المتحدة األمريكــية ولسياساتها من وجهـة نظـره هـو         

 العراق وإيـران وكوريـا      :محور الدول اآلتية  ويضم هذا ال  

 وبالفعل بدأ الرئيس األمريكي غزو العـراق فـي          ،الشمالية

 .م كأول دولة في هذا المحور٢٠٠٣مارس ٢٠
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  OOuuttppuuttssالمخرجات المخرجات 
 ويمثل استجابة النظام    ،مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة    

التـي   أي السياسات والقرارات     ،للمطالب الفعلية أو المتوقعة   

 : والمخرجات عادة،تتعلق بالتوزيع السلطوي للموارد

 وتكـون عنـدما تحـاول       ،Positive مخرجات إيجابية    -

السلطة تعديل البيئة أو النظام السياسي والوفاء بمطالب        

 .الجماهير

ــة - ــات رمزي ــالوعود ،Symbolicمخرج ــون ب  وتك

والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من خالل       

 . خارجي على الدولةبث وجود تهديد

، عنـدما تلجـأ السـلطة       Negative مخرجات سـلبية     -

لإلرهاب والقسر لكي تحافظ على النظام السياسي فـي    

 .نفس شكله دون االستجابة للمطالب

  IInnppuuttssالمدخالت المدخالت 
 مفهوم يتعلق بارتباط النظام بالبيئة، والمـدخالت هـي         

تدفعه الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي و       

 .للنشاط والحركة
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  السياسيالسياسي) ) المنطقيالمنطقي((المدخل الفلسفي المدخل الفلسفي 
  PPoolliittiiccaall  PPhhiilloossoopphhyy  AApppprrooaacchh  

 Speculative & Normativeعياري موهو مدخل تأملي و

وهو يبحث في كيفية توضيح المفـاهيم كالحريـة والعدالـة           

 فهو يـدرس أهميـة العقلنـة        ،والديمقراطية وتحقيقها عملياً  

Rationalization فسير الذي يبرر السياسة ويجعلها ذات      والت

  .معنى بالنسبة ألولئك الذين ينغمسون فيها

  HHiieerraarrcchhyy  OOff  VVaalluueessمدرج القيم مدرج القيم 
وهو أحد أشكال نسق القيم أي التتدرج الهرمي للقيم حسب          

 ونسق القـيم يـأتي مـن        ،أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة    

همها بمعزل  تصور مؤداه أنه ال يمكن دراسة قيمة معينة أو ف         

 أي أن النسق القيمي معناه مجموعة القـيم      ،عن القيم األخرى  

 ويعني ترتيـب    ،المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاته     

الشخص أو مجتمع ما لقيمه من أكثرها أهميـة إلـى أقلهـا             

 .أهمية

  CCllaassssiiccaall  SScchhoooollالمدرسة التقليدية المدرسة التقليدية 
رت في القـرن التاسـع عشـر        ـوهي المدرسة التي ظه   

وائل القرن العشرين ومن روادها باريتو وموسكا وكانـت         وأ
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عبارة عن رد فعل على التنبؤات الماركسية للمصير الحتمي         

Inevitable Fateالذي ينتظر الديمقراطية الليبرالية . 

  MMiicchhiiggaann  SScchhoooollمدرسة ميتشيجن مدرسة ميتشيجن 
وهي مدرسة هامة في التحليل السياسي انبثقت عن نظرية         

 أساساً لدراسة السلوك االنتخـابي      السلوك االنتخابي وشكلت  

 .م١٩٧٠م ـ١٩٦٤البريطاني من عام 

  BBiiddoonnvviilllleeمدن الصفائح مدن الصفائح 
المقصود بمدن الصفائح تلك األحياء التـي تتكـون مـن           

أكواخ من صفيح يقيمها المعـدمون فـي ضـواحي المـدن            

 ، وهي ظاهرة معروفة في كل بالد العـالم النـامي          ،الكبرى

 ،رتبط بمدن الشمال األفريقـي    ولكن استخدام االسم بالذات ا    

 .وتعرف في مصر بالعشوائيات

  DDooccttrriinneessالمذاهب المذاهب 
وفي مجال الحديث عن حقوق اإلنسان فإنما يقصـد بهـا           

 أياً كانت نوعية تركيبتها     –مجموعة من اآلراء أو المعتقدات      

 إما مفكر أو فلسـفة فكريـة أو         : أو المبادئ المنسوبة إلى    –

ود هذه المذاهب صبغة عقائدية      وغالباً ما تس   ..مدرسة فكرية 
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في معظم التشكيالت المذهبية التـي عرفتهـا        ) أيديولوجية(

 .أجناس البشر

  MMeerrcchhaannttiilliissmmانظر المركانتيلي انظر المركانتيلي / / المذهب التجاري المذهب التجاري 
  انظر المركانتيليانظر المركانتيلي/ / المذهب المركانتيلي المذهب المركانتيلي 

  CCeenntteerrss  ooff  EExxcceellllaanncceeكز التميز الرفيع كز التميز الرفيع اامرمر

ـ        ام األول إلـى    وهي مراكز إعداد متميزة تهدف في المق

بهـدف  ،إعداد الصفوة المنتخبة من القادة والعلماء والمفكرين      

 ..خلق جيل قادر على حمل لواء مسيرة المجتمع الذي يمثله         

وغالباً ما يتسم أفراد هذه الصفوة بمعدالت أداء مرتفعة مـن           

   .الذكاء والمبادرة والدفاعية واإلنجاز

  CCaannddiiddaatteessالمرشحين المرشحين 
خوض االنتخابات في أي شكل مـن       وهم الذين يتقدمون ل   

 ويختار الناخبون من يمثلونهم مـن بـين هـؤالء           ،أشكالها

 .المرشحين

  MMeerrcchhaannttiilliissmmالمركانتيلي المركانتيلي 
مذهب اقتصادي وتجاري أثـر علـى السياسـة بشـدة           

وخصوصاً في مجال تكوين الدولة األقليمية وما انطوى عليه         
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ك رمزاً  من مشاعر جديدة تتعلق بهذه الدولة وتتخذ من الملو        

لها وما صاحب ذلك من فكر سياسي ارتبط أساسـاً بالنظـام          

 .الملكي المطلق

  CCiirrccllee  OOff  IInnfflluueenncceeمركز دائرة التأثير مركز دائرة التأثير 
وبقصد بمركز دائرة التأثير أنها المباديء التي خلقنـا اهللا          

عليها وتتمركز في ضميرنا والتـي نسـتمد منهـا األمـان            

ة إلى فعالية قيـادة     والحكمة والدليل والقوة للوصول باإلنساني    

 .الذات

  PPoolliittiiccaall  CCeennttrraalliizzaattiioonnالمركزية السياسية المركزية السياسية 
تعني تركز أنظمة اإلدارة والحكومة وجباية الضرائب في        

 .العاصمة أو بين يدي طبقة الحكام أو النخبة الحاكمة

  AAiiddمساعدة مساعدة 
يعني بها تقديم المعاونة االقتصـادية أو االجتماعيـة أو          

اعة للخروج من أزمتهـا أو كارثـة        السياسية لألخذ بيد الجم   

 وتتعدد اليـوم أنـواع      ،حلت بها أو مشكلة عويصة واجهتها     

 فقد تكون من دولة غنية أو من هيئة دوليـة أو            ،المساعدات

  .من تجمع دولي أو مجموعة دول
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  SSuuppppoorrttالمساندة  المساندة  
 ،وهي الحد األدنى من الوالء والمساندة مـن المـواطنين         

 .اسي للبعد عن األخطاروالتي يحتاجها النظام السي

  EEqquuaalliitteerriiaanniissmmالمساواة المساواة 

 وتعبـر عنهـا     ،وهي من أهم القيم في عالمنا المعاصـر       

 حيث تكون الكفاءة هي أهـم       ،الفلسفة االشتراكية بأنها حتمية   

 في اختيار األفـراد وفـي       ،المعايير التي تحل محل المكانه    

  والمساواة تعني أن الجميع أمام القـانون سـواء ال          ،ترقيتهم

 ،فرق بين فرد أو آخر بسبب اللون أو األصـل أو الجـنس            

 إن وجود المساواة    ،فالجميع يتمتع بحقوق وواجبات متساوية    

 كسمو إنساني أو كقيمة     :قائم باعتبارها صفة أخالقية لإلنسان    

 إذا نظرنـا    ، وفي مقابل ذلـك    ،متساوية للشخصية اإلنسانية  

ات اجتماعيـة أو    للناس من الناحية المادية والفكرية أو ككائن      

 ،أعضاء في مجموعة أو طبقة أو تجمع سياسـي أو أممـي           

 ذلك ألننا إذا تجاهلنا     ،فالناس في كل هذا دائماً غير متساوين      

 ، وهي بدورها حقيقـة ذات صـبغة دينيـة         ،القيمة الروحية 

 وتبدو المسـاواة    ،يتالشى األساس الحقيقي للمساواة اإلنسانية    

  .حينئذ مجرد أساس بال مضمون
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  لمساواة اإلنسانية الكاملة في اإلسالملمساواة اإلنسانية الكاملة في اإلسالماا
  CCoommpplleettee  HHuummaann  EEqquuaalliittyy  IInn  IIssllaamm  

قرر اإلسالم مبدأ المساواة الكاملة باللفظ والنص ليكـون         

وفي الوقـت الـذي كـان       ،كل شيء واضحاً ومقرراً منطوقاً    

فـي هـذا    ، الخ ..بعضهم يدعي ويصدق أنه من نسل اآللهة      

البشري في المنشـأ    الوقت جاء اإلسالم ليقرر وحدة الجنس       

وأمـام  ،وفي الحقوق والواجبات  ،والمصير في المحيا والممات   

وفي الدنيا واآلخرة ؛ ال فضل لشخص على        ،القانون وأمام اهللا  

 .آخر إال بالعمل الصالح وال كرامة إال لألتقى

  المساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالمالمساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم
  EEqquuaalliittyy  BBeettwweeeenn  TThhee  MMaann  &&  WWaammaann  IInn  IIssllaamm  

لذلك فإن اإلسالم   ، والمرأة سواء في أصل اإلنسانية     الرجل

فالمرأة لهـا شخصـيتها     ،يسوي بينهما في الحقوق المدنيـة     

والمرأة في اإلسالم لهـا وظيفـة       ،المتكاملة واستقاللها المالي  

معينة وهي رعاية بيتها والعمل على شئون زوجها ومراعاة         

والرجل له ميدان عمله في السـعي علـى المعـاش           ،أوالدها

ومن حق المرأة أن تعمل خـارج  ،وتدبير النفقة الالزمة للبيت 

بيتها بشرط مراعاة األخالق الدينية واآلداب اإلسالمية والقيم        
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كما أوجب اإلسالم على الرجـل النفقـة        ،االجتماعية الفاضلة 

على المـرأة سـواء كانـت أمـاً أو أختـاً أو زوجـة أو                

أن المـرأة   واإلسالم عندما وضع هذه القواعد نص على        ،ابنة

مكلفة بأركان اإليمان وأحكام الشرع إال ما استثناه الشرع لها          

فهي مكلفة بكل ما في     ،في ظروف طارئة تتناسب مع طبيعتها     

فلها حـق التصـويت فـي       ،اإلسالم مثلها مثل الرجل تماماً    

االنتخاب وأن تبدي رأيها في األمور العامة وأن تشارك فـي       

 المسجد لتصلي ولتـتعلم     وأن تحضر إلى  ،األعمال االجتماعية 

 كل ذلك في حـدود مـا يوافـق          ،وتحضر الجمعة والجماعة  

 .طبيعتها ويتوائم مع شخصيتها

  OObbjjeeccttiivvee  RReessppoonnssiibbiilliittyyالمسئولية الموضوعية المسئولية الموضوعية 

وهي مرحلة للحكم األخالقي على األشياء وتظهـر لـدي          

الطفل في سن السابعة ويحكم األطفال خاللها على خطـورة          

 .ألضرار المادية أو النتائج العيانية لهمالفعل على أساس ا

  مساهمة المجتمع المدنيمساهمة المجتمع المدني
  CCiivviicc  SSoocciieettyy  CCoonnttrriibbuuttiioonn    

 السيما دول العالم    –نتيجة عدم استطاعة أغلب دول العالم       

 اإليفاء بجميع متطلبات أفرادهـا      –النامية ودول العالم الثالث     
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من مختلف صنوف الرعاية إما لطريقة الحكم غير الصالحة         

فإن مؤسسات المجتمـع    ،و الرتفاع معدالت اإلنتاج والتنمية    أ

المدني والجمعيات األهلية والجمعيات التطوعية غير الرسمية       

تقوم بتحمل نصيبها من تكاليف ونفقات التنميـة فـي هـذه            

 . في محاولة يتسم أغلبها بالربط بين التعليم واالقتصاد..البالد

  BBaarrggaaiinniinnggالمساومة المساومة 
 ،ل المصاحب إلعداد القرار السياسـي     وهي أسلوب للتفاع  

 والسياسـة   ،ويقصد بها التوصل إلى مبادالت مفيدة للطرفين      

في أحد تعريفاتها تمثل الناتج الحاصـل عـن المسـاومات           

 . بين جماعتينCompromiseوالحلول الوسط 

  IInnddeeppeennddeennttssالمستقلون المستقلون 

 ويعنى االستقالل عـن     ،وهو اتجاه متزايد في كافة الدول     

 ويـزداد   ،خوض االنتخابات ببرامج فردية مستقلة    األحزاب و 

 .Youngest Votersهذا االتجاه بين الناخبين الشباب 

  المستلزمات الوظيفية للنسقالمستلزمات الوظيفية للنسق
  FFuunnccttiioonnaall  PPrreerreeqquuiissiitteess  

وهي المتطلبات التي تساعد النسق على البقاء فـي رأي          

 وتحقيـق   ، التكيف مع البيئة   : وهي ،بارسونز عالم االجتماع  
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 والتكامل للمحافظة على    ،ول إلى درجة اإلشباع   الهدف للوص 

 والمحافظة على النمط وهـو      ،التواؤم واالنسجام بين مكوناته   

النسق الثقافي الذي يتشـكل مـن األفكـار والمثـل والقـيم             

   .والمعايير

  LLeevveellss  OOff    PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyyمستويات النشاط السياسي مستويات النشاط السياسي 
ـ           ل النشاط السياسي يحدث فـي مسـتويات مختلفـة داخ

األفراد هم قوام هذا المستوى     (المجتمع، من األسرة والحوار     

 ويليه مستوى السياسة المحليـة       )وهو أقل مستويات السياسة   

ثم المستوى الوطني ثم المستوى القومي ثم المستوى اإلقليمي         

  .وأخيراً المستوى الدولي

  CCoolllleeccttiivvee  LLeevveell  المستوى الجمعي المستوى الجمعي 
 تنتظم فيه المصـالح     هو المستوى الذي  المستوى الجمعي   

 . أيضاًوألفراده كله العامة للمجتمع

  المستوى الرسمي والمؤسسيالمستوى الرسمي والمؤسسي
  FFoorrmmaall  AAnndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  LLeevveell  

هو مستوى من التعامل في العالقات الدولية يتم بين الدول          

أو منظماتها الرسمية في إطار التعاون المشترك واالتفاقيات        

 Informal الرسمى    عكس التعامل في المستوى غير     ،الثنائية
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الذي يتم بين المؤسسات غير الحكومية والمنظمات األهليـة         

  .وغيرها دون وجود حكومي

  SSuubbssiissttaannccee  LLeevveellمستوى الكفاف مستوى الكفاف 

هو أقل مستوى يمكن أن يعيش فيه المواطن وقد حددتـه           

 ويتضح مستوى   ، دوالر سنوياً للفرد   ٣٠٠األمم المتحدة بنحو    

 وهـو  G N Pج القـومي  دخل الفرد من قسمة مجمل النـات 

Gross National Producationعلى عدد السكان . 

  SSyysstteemmiicc  ))النسقيالنسقي((المستوى النظامي المستوى النظامي 
من أهم مسـتويات    المستوى النظامي أو المستوى النسقي      

 ويعني طريقة أداء وعمل النسق ككل بـدال     ،التحليل السياسي 

من االقتصار على مجرد تحليل أنماط التفاعل بين عناصـره          

 .اته الجزئيةومكون

  المستويات الوسطى للقوةالمستويات الوسطى للقوة
  MMiiddddllee  LLeevveellss  OOff  PPoowweerr  

المستويات الوسطى للقوة هي المستويات التي يظهر فيها        

 وهذه المنافسة تحدث فـي      ،تفاعل جماعي للمصالح المتنافسة   

 .Power Eliteإطار القرارات التي اتخذتها نخبة القوة 
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  RRookkeeaacchh  VVaalluuee  SSuurrvveeyy  ))روكيشروكيش((مسح القيم لـ مسح القيم لـ 

وهو طريقة منهجية تستخدم في البحث العلمي عن طريق         

جمع البيانات والتركيز علـى بعـض القـيم الغائيـة فـي             

المجتمعات وكذلك القيم الوسيلية في المجتمعـات ومقارنتهـا      

 ومن هذه القـيم     ،بين المجتمعات للوصول إلى نتائج ملموسة     

ة الغائية اإلنجاز والسالم العالمي وجمـال العـالم والمسـاوا         

 ومن القـيم    ،واألمن العائلي والحرية واألمن القومي والحكمة     

الوسيلية الطموح وسعة األفق والكفاءة والمـرح والشـجاعة         

 .الخ...والتسامح واألمانة واالستقالل

    MMaassss  PPaarrttiicciippaattiioonnالمشاركة الجماهيرية المشاركة الجماهيرية 
 .انظر المشاركة السياسية/ 

اعيـة  هي نوع من المشاركة العامة السياسـية أو االجتم        

 .الواسعة النطاق

  PPoolliittiiccaall  PPaarrttiicciippaattiioonnالمشاركة السياسية المشاركة السياسية 
وهي درجة اهتمام المـواطن بـأمور السياسـة وصـنع           

فكلما زادت المشاركة السياسية من جانب المـواطنين        ،القرار

وأبسط صور المشاركة هـو     ،كلما زادت قوة القرار السياسي    
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أي ممارسـة الحـق فـي إبـداء الـرأي فـي             (التصويت  

كما أن المشاركة واتساعها تقلل صورة العنـف        ،)نتخاباتاال

 .في هذه المجتمعات التي تتوسع فيها المشاركة

  EExxcceessssiivvee  PPaarrttiicciippaattiioonnالمشاركة المفرطة المشاركة المفرطة 
وهي المشاركة الشعبية واسعة النطاق التي تعوق صـنع         

القرار والتي تؤدي إلى إدخال تعقيدات عملية فيها واحباطات         

 وقد تخلق ظروفاً تعكس     ،ن كفاءة القرار  من شأنها أن تقلل م    

الرضى أو النزاع وال تتوافر األبنية وال الوسائل التي تُسهل          

 .عملية المشاركة

  PPoowweerrlleessssnneessssمشاعر انعدام القوة مشاعر انعدام القوة 
هي مشاعر تنتشر بين العمـال فـي        مشاعر انعدام القوة    

 لفقـدهم سـيطرتهم علـى العمليـة         ،المجتمعات الرأسمالية 

 قوة اآلالت محل قدرة العمال على االبتكار        اإلنتاجية وحلول 

 .والتجديد

    PPoolliittiiccaall  FFeeeelliinnggssمشاعر سياسية مشاعر سياسية 
 انظر أحاسيس ومشاعر سياسية/ 
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  HHuummaann  RRiigghhttss  MMoonniittoorrssمشرفين حقوق اإلنسان مشرفين حقوق اإلنسان 
 م في إرسـال     ١٩٩٣بدأت منظمة األمم المتحدة منذ عام       

مشرفين على حقوق اإلنسان إلى أكثر من بلد وذلك من أجل           

تزويد المجتمع الدولي بمعلومات صحيحة حولهـا وكـذلك         

السعي لوضع حد لالنتهاكات حقـوق اإلنسـان فـي هـذه            

فأرسلت األمم المتحدة ليوغوسالفيا السابقة أكثر من       ،المناطق

 مشرفاً لحقوق اإلنسان وكذلك أرسلت مشرفين اثنـين         ١٢٠

إلى زائير كما تم إرسال مشرفين إلى لحقوق اإلنسـان إلـى            

حيث تمثلت وظائفهم في إبالغ انتهاكات حقـوق         ،نديبورو

 واقتراح طـرق العـالج لتلـك        ،اإلنسان للسلطات المختصة  

 ،االنتهاكات ومتابعة التطورات الجوهرية في هذا الخصوص      

وكذلك تشجيع إقامة مناخ سالم وثقة وتسامح وتعـاون بـين           

  .الجميع

  SSoocciioollooggyy  GGaammeeمشروع علم االجتماع مشروع علم االجتماع 

يشير إلى األسس والقواعد والسلوك   ماع  مشروع علم االجت  

التي توضع كأساس لهـذا العلـم والقواعـد التـي تحـدد             

 وهذه قواعد مضمرة في نفوسهم ومع ذلك فهـي          ،استخداماته
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 إن النـاس يسـتطيعون      : ومن أمثلة ذلك   ،مشتركة فيما بينهم  

 .People Can Play Games With Meخداعي أو العكس 

    AAuutthhoorriisseedd    SSoouurrcceessمصادر موثوق بها مصادر موثوق بها 
وهي المنابع واألماكن والشخصيات والمؤسسـات التـي        

يستقي منها رجال اإلعالم والسياسة معلومـاتهم وبيانـاتهم         

 .المستخدمة في أعمالهم

    CCoolllleeccttiivvee  GGooaaddssالمصالح الجمعيةالمصالح الجمعية
هي المصالح التـي يـدعي أنصـارها        المصالح الجمعية   

ني وجـود    وتع ،مالءمتها لكافة المجتمعات في جميع األزمنة     

منافع عامة في أي جماعة يستفيد منها كل أعضاء الجماعـة           

 ٠مثل األمن مثالً 

  المصالح المرسلة في الفقه اإلسالميالمصالح المرسلة في الفقه اإلسالمي
  AAccccoommppaanniiccee  BBeenneeffiittss  iinn  IIssllaammiicc  

المصالح المرسلة نفس معنـي الحقـوق فـي القـانون            

فقد ثبت باستقراء النصوص أن الشريعة اإلسالمية قد        ،الدولي

وهي تحقيـق مصـالح     ،ا علـى مقاصـدها    اشتملت أحكامه 

فيدخل فيها  ،وتندرج تحتها الحقوق والحريات اإلنسانية    ،الناس

حفظ النفس والمحافظة على الحياة وعلى الكرامة اإلنسـانية         
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وما يندرج تحتها من حق العمل وحريـة الفكـر واالعتقـاد            

باإلضافة ،وحرية القول وحرية اإلقامة وكافة مقومات الحرية      

مقاصد الضرورية لحياة اإلنسـان التـي كفلتهـا         إلى كافة ال  

 .الشريعة اإلسالمية من حفظ المال والدين والعقل والعرض

  OOrrggaanniizzeedd  IInntteerreessttالمصالح المنظمة المصالح المنظمة 

هي المصالح التي ترعاهـا جماعـات       المصالح المنظمة   

شرعية في المجتمع والتي لها عالقة قانونيـة متبادلـة مـع            

سياسـة العامـة بالتشـكيل       وتستطيع التأثير فـي ال     ،الدولة

 .والتغيير

  PPoolliittiiccaall  RReeccoonncciilliiaattiioonnالمصالحة السياسية المصالحة السياسية 

هي الهدف الرئيسي لألنظمة الديمقراطية للمحافظة علـى        

حد كاف من الرضا العام في األفكار والعمل وتجانس كـاف           

لدعم الواقع الراهن والكفاح فقط من أجل اإلبقاء على حالـة           

 .Social Equilibrium التوازن االجتماعي الموجود

  CCrreeddiibbiilliittyyالمصداقية المصداقية 
هي قدرة النظام السياسي على تحقيق وعوده وخططه أمام         

 والمصـداقية   ،الجماهير خالل فترة طال أمدها أم قصـرت       

 .تسهم في توفير الشرعية واالستقرار في العمل السياسي
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  SSoouurrcceess  CCrreeddiibbiilliittyyمصداقية المصادر مصداقية المصادر 

ـ    ،ماتوهي عملية تصديق مصدر المعلو     ية ـ ولهـا أهم

 إذ يتأثر االتصال بدالالت عن نوايا القائم باالتصـال          ،كبيرة

 والمصادر الموثوق منها تكون عادة      ،وخبرته وجدارته بالثقة  

 .لها تأثير كبير في نفس القائم باالتصال والمرسل له

  SSoouurrccee  OOff  RRiigghhttssمصدر الحقوق مصدر الحقوق 

 مصدر الحقوق في اإلسالم سماوي إلهي أنزلها اهللا عـز         

وجل من السماء ليحقـق بهـا سـعادة البشـر فـي الـدنيا               

بينما نجد هولندا التي طلبت أثناء إعـداد اإلعـالن          ،واآلخرة

العالمي لحقوق اإلنسان أن يشار إلى اهللا كمصدر للحقوق إال          

أن اقتراحها رفض وكانوا يريدون أن يشار إلـى الطبيعـة           

معية وتأسف ممثل هولندا أثناء مناقشات الج     ،كمصدر للحقوق 

العامة لألمم المتحدة على عدم ذكر اإلعالن األصل اإللهـي          

لإلنسان والقدرة اإللهية والتي بالمقارنة مع كل الحقوق يعـد          

وأن جهل هذه العالقة يعتبر بمثابة نزع النبات        ،الحق األسمى 

 !!!من جذوره أو بناء مسكن ونسيان األسس التي يقوم عليها 
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  IInntteerreessttالمصلحة المصلحة 

 وكل جماعة تحدد مصلحتها     ،يقة الصلة بالقوة  المصلحة وث 

، فمصالح الناس   Want والمصلحة ليست هي الرغبة      ،بنفسها

 Peoples Interests Areهي التي يقولون أنهـا مصـالحهم   

What They Say They Are. 

  PPuubblliicc  IInntteerreessttالمصلحة العامة المصلحة العامة 
 والتـي تتمثـل فـي    ،هي أحد أهم وظائف الدولة الحديثة    

 وأيضا قيامهـا    ،صلحة العامة في الداخل والخارج    حمايتها للم 

بالدور التنموي الحديث الذي يتمثل في قيـام الدولـة بـدور            

 .Enterpreneurالمنظم االقتصادي 

  DDeemmaannddssالمطالب المطالب 
 والتي يتم التعبيـر عنهـا       ،وهي قد تكون عامة أو خاصة     

وبلورتها في برامج مبسطة عن طريق جماعـات المصـالح          

  .لرأي ووسائل اإلعالمواألحزاب وقادة ا

  MMaanniiffeessttaattiioonnssالمظاهرات المظاهرات 

المظاهرات هي نوع من التعبير السياسي عن الغضب أو         

 فيخرج الجمهـور صـوب الشـارع ليعبـر عـن            ،التأييد
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ويتظاهر الجمهور مـن أجـل أهـداف سياسـية أو           ،موقفه

اجتماعية أو اقتصادية أو عالمية كمظاهرات االحتجاج علـى         

لى موضوع ما أوللتعبير عن مطالـب       العولمة أواالحتجاج ع  

 والمظاهرات صورة من صور االجتماع قـد تكـون          .معينة

 ومعناهـا سياسـياً     ،سلمية وبيضاء وقد تتسم بالعنف والـدم      

 وهي أعمال تتسم باالحتجاج وقـد يتطـور هـذا           ،الصخب

 .االحتجاج للعنف والدماء وتتحول إلى انتفاضات وثورات

  CCoonntteemmppoorraarriissmmالمعاصرة المعاصرة 
المصطلح أن يكون الشيء متزامناً في عصر واحد        يعني  

 وقـد يمتـزج     ، فتكون المعاصرة  ،مع شيء أو أشياء أخرى    

 .المفهوم مع مفاهيم التطور والحداثة

  المعاملة الطيبة للضعفاء في اإلسالمالمعاملة الطيبة للضعفاء في اإلسالم
  GGoooodd  TTrreeaall  FFoorr  WWeeaakk  PPeeooppllee  IInn  IIssllaamm                  

يـر  اإلماء وغيرهم من غ   الدعوة لمعاملة العبيد واألرقاء و    

معاملة طيبة كاألحرار تماماً فـي اإلسـالم دعـوة          األحرار  

مما ،مما يجعلهم عبئاً اقتصادياً على السادة المالكين لهم       ،عامة

يجعلهم يتجهون لتحريرهم وذلك من خـالل الحقـوق التـي           

 رفع عن كاهلهم التكليف بمـا       :ومنها،شرعها اإلسالم لألرقاء  
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وإلغاء كلمة عبـد    ،ةومساواتهم بسادتهم مساواة تام   ،نال يطيقو 

وزواج المالك بفتاتـه    ،وأمة من مصطلحات الحياة االجتماعية    

وغيرها مـن   ، إذا هي أنجبت منه وصارت أم الولـد        )أمته(

 .الحقوق في الطعام والكسوة

  UUnneeqquuaall  TTrreeaattiieessمعاهدات غير متكافئة معاهدات غير متكافئة 

وهي المعاهدات التي توقع بين طـرف قـوي وطـرف           

حدي الدول مع الدولة     أو عقب الهزيمة العسكرية إل     ،ضعيف

أو الدول المنتصرة، فهي معاهدات تفرض علـى الطـرف          

 وتفرض عليه امتيازات    ،الضعيف وتقلل من سيادته واستقالله    

 .لرعايا الدول المنتصرة

  نظر القواعدنظر القواعداا/ /   NNoorrmmss  المعاييرالمعايير
 وتضع لنـا قواعـد      ،وهي أحد عناصر البناء االجتماعي    

جم القـيم    وتتـر  ،محددة ومخصوصـة للفعـل االجتمـاعي      

وتخضـع عمليـة اختيـار       ،االجتماعية إلى حاالت ملموسة   

المعايير المناسبة لـألداء التقيمـي أو الحكمـي لمجموعـة           

إذ يجـب أن يـرتبط      ،ليست هينة على اإلطـالق    ،اعتبارات

وكذلك البد أن   ،المعيار المستخدم بموضوع وطبيعة المعايرة    

مـل  يكون حيادياً مستقالً بمعنـى أال تمـارس عليـه العوا          
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الخارجية أي نوع من التأثير أو الضغط كما يجب أن يتسـم            

    .بالثبات واإلتاحية عند بروز الحاجة الستخدامه

  SSoocciiaall  NNoorrmmssالمعايير االجتماعية المعايير االجتماعية 

وهي ما يقبله المجتمع من قواعد وعادات واتجاهات وقيم         

 وتعتبـر هـذه المعاييراالجتماعيـة     ،وغير ذلك من محددات   

ها الفرد كي تكون مرشداً لما ينبغـي أن         بمثابة أطر يرجع إلي   

 .يكون سلوكه عليه

  PPeerrcceeppttiioonnss/ /     SSppiirriittuuaallمعتقدات معتقدات 

هي ما نعتنقه من أفكار وما نؤمن به من آراء في مختلف            

 وقـد تكـون     ، وهي تظهر في نظرتنـا لألمـور       ،المجاالت

 ،المعتقدات دينية غيبية فتكون الديانات وهي أقوى المعتقدات       

جتماعي أقوي وأرسخ من السلوك والعادات      والمعتقد سلوك ا  

 .والقيم

  IIddeeoollooggiiccaall  BBeelliieeffssالمعتقدات األيديولوجية المعتقدات األيديولوجية 
هي اإليمان الكامل ببعض المفاهيم والتعـاليم المختلفـة،         

وهي تمثل الدوافع التحتية للنشاط السياسي داخل المجتمعات        

 .المختلفة
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  MMoorraall  DDiilleemmmmaassالمعضالت األخالقية المعضالت األخالقية 

ايا األخالقية التي تمس ما يسـود فـي       وهي القيم أو القض   

 ومـن   ،المجتمع من مباديء ومثاليـات وتقاليـد وأعـراف        

 العقاب ـ الملكية أو األحقية ـ القانون   :المعضالت األخالقية

ـ الحياة ـ األدوار والجوانب المؤثرة وجدانياً ـ الجوانـب    

واألدوار المؤثرة للسلطة ـ انتهاك آداب السلوك واللياقـة ـ    

 .ة ـ الحقيقة أو الصدق ـ الجنسالعدال

  DDyyssffuunnccttiioonnssالمعوقات الوظيفية للنظام المعوقات الوظيفية للنظام 
وهي النتائج التي تقلل من تكيف وتوازن النسـق داخـل           

 .النظام السياسي،وقد تكون ظاهرة أو كامنة

  HHoommoo  MMoonnggoottiiccuuss  ))أجناسأجناس((المغولية المغولية 

 المغـول   :األجناس المغولية تنقسم إلـى ثـالث شـعب        

ول الماليو بجزر الهند الشـرقية       ومغ ،األصليون بشرق آسيا  

 والصفات العامة لألجناس المغوليـة      ،والهنود الحمر بأمريكا  

هي الشعر المستقيم والبشرة الصـفراء والـرأس العريضـة     

 وعظـام  الخـدين      Mesognathousوالفك المتوسط البروز    

البارزة واألنف المتوسطة العرض والقامة المتوسـطة نحـو         

 .سم١٦٠
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  CCoonncceeppttssمفاهيم مفاهيم 
 والمفهـوم   ،هو فكرة محددة في عقولنا تساعدنا على الفهم       

مجرد تصور لم يثبت صحته بعد ولكنه قابل للتنقية والتنقيح          

 .ليصبح أكثر تحديداً ووضوحاً

  NNeeggoottiiaattiioonnssمفاوضات مفاوضات 
ويقصد بها سلسلة تبادل آراء وأفكار وسلسلة اتصـاالت         

كثر رسمية بين مندوبين حكوميين لحل مشكلة بين دولتين أو أ       

وإقرار وضع سالم واستقرار وتعاون بينها أو لعقـد تنظـيم           

سياسي بينها لتبادل االحتياجات والمنافع وللحيلولة دون وقوع        

 .المنازعات

  GGlloobbaall  NNeeggoottiiaattiioonnssمفاوضات شاملة مفاوضات شاملة 

المفاوضات الشاملة هي المفاوضات متعـددة األطـراف        

 والتي تتنـاول موضـوعات      ،وموحدة األهداف واألغراض  

ة ورئيسية في عالم االقتصاد أو السياسة أو التجارة أو          متنوع

 والتـي   ،الموضوعات االجتماعية كالسكان والمرأة والطفـل     

توفر لكل األطراف حرية أكبر في التعامل والمساومة والتي         

تكون الطريق لعقد االتفاقيات المتعددة األطراف أو االتفاقيات        

 .والمعاهدات الدولية
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  UUnniitteeddان باألمم المتحدة ان باألمم المتحدة مفوض سام لحقوق اإلنسمفوض سام لحقوق اإلنس

NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhtt  

((UUNNHHCCHHRR))  
قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتعيين مفـوض سـام          

 بناء على قرارها رقـم       وذلك ، باألمم المتحدة  لحقوق اإلنسان 

 وهو المسئول عـن وضـع سياسـات         ،م١٩٩٣ لعام   ١٤١

ق اإلنسـان وتعزيـز     متماسكة ودعم التنسيق في ميدان حقو     

قدرة األمم المتحدة على اإلسهام بشكل أكبر في توفير الحماية          

 .قدر اإلمكان والتأكد من احترام هذه الحقوق

  مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئينمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين
  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  RReeffuuggeeeess  

((UUNNHHCCRR))  
وهي إحدي هيئات األمم المتحـدة التـي تعمـل لغـوث            

جئين في أنحاء العالم بسبب الحـروب أو الكـوارث أو           الال

 وترعي المفوضية أكثر من من اثني عشر مليون         ،االضطهاد

الجيء في بداية الثمانينات من القرن الماضي من مختلـف          

أنحاء العالم فيما عدا الشرق األوسط الذي ترعـى الجئيـه           

 ،وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئـين الفلسـطينيين        
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م وحلت محـل المنظمـة      ١٩٥١أنشئت هذه المفوضية عام     و

  .IROالدولية لالجئين 

  IInntteerrvviieewwمقابلة شخصية مقابلة شخصية 

يقصد بها مجموعة من األسئلة      مقهوم المقابلة الشخصية    

شـخص أو عـدة     (أو من وحدات الحديث يوجهها طـرف        

 )شخص أو عدة أشخاص كـذلك     ( إلى طرف آخر     )أشخاص

للحصـول علـى    في موقف مواجهة حسب خطـة معينـة         

معلومات عن سلوك هذا الطرف اآلخر أو سمات شخصـيته          

 ويتم ذلك من خالل مقابلة مباشرة       ،أو للتأثير في هذا السلوك    

 .بين الطرفين

  BBaacckk--BBeenncchh  MMPPSSالمقاعد الخلفية المقاعد الخلفية 

 ويجلـس   ،وهي المقاعد الموجودة في آخر قاعة البرلمان      

ثقافية الكبيرة فيها عادة المستقلين والبرلمانيين ذو االتجاهات ال      

 .من الطبقة الوسطى ويكونوا أكثر تأثيرا من باقي البرلمانيين

  AAwwaarreenneessss  SSccaalleessمقاييس الوعي مقاييس الوعي 
مقاييس تسـتخدم علـى أنمـاط       إال  مقاييس الوعي ماهي    

 منهـا االقتصـادي واالجتمـاعي       ،وأشكال ومجاالت متعددة  

 بهدف قياس كل مجـال منهـا        ،والسياسي والقانوني والبيئي  
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 وثمة عديد من اآلليات والتقنيات التي       ، لدى األفراد  على حدة 

 :يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم هذه المقاييس مثـل          

وأسـئلة   ،ضرورة احتوائها على عدد من األسئلة االختيارية      

 من تحديد وعي الفرد     - مثالً   –بما يمكن   ،االختيار من متعدد  

ورة أن   وضر ،ببعض قضايا مجتمعه السياسية أو االجتماعية     

تتضمن هذه المقاييس مجموعة من المواقف المشتملة علـى         

بهدف الكشف عن وعي     ،أنشطة وأداءات وممارسات مختلفة   

 .األفراد بهذه الممارسات

                      WWrriittiinngg  DDoowwnnالمكاتبة  المكاتبة  
جعل اإلسالم عدة طرق لتحرير الرقاب وإنهـاء العبيـد          

وسائل والعبودية والرق من على وجه األرض من خالل عدة          

وهي إعطاء العبد الحق في شراء نفسـه مـن          " المكاتبة”منها

 .سيده بمال يتفقان على تسديد أقساطه في مواعيد معينة

  ssttaattuueeة ة المكانالمكان
وهو مفهوم يقوم على التمايز بين األفـراد والجماعـات          

داخل المجتمع على أساس الهيبة والتقدير االجتماعي الـذي         

 .معيتحقق من خالل العضوية في المجت
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   الفيدرالي الفيدرالي))المباحثالمباحث((مكتب التحقيقات مكتب التحقيقات 
  FFBBII /  / FFeeddeerraall  BBuurreeaauu  OOff  IInnvveessttiiggaattiioonn  
 ،وهو يمثل اإلدارة األمنية على مستوي الواليات المتحدة       

 .ويعتبر الذراع اليمني لألمن القومي األمريكي

  مكتب تنسيق الشئون اإلنسانيةمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية
  OOffffiiccee  FFoorr  TThhee  CCoo--OOrrddiinnaattiioonn  OOff  HHuummaanniitteerriiaann  

AAffffaaiirrss((OOCCHHAA))  
إحدي المكاتب الفنية التابعة لألمـم المتحـدة والخاصـة          

 .بالمساعدات اإلنسانية العاجلة

  RReennddeezzvvoouussملتقى ملتقى 

الملتقي هو المكان الذي يسـهل للدبلوماسـيين ورجـال          

السياسة القيام بمهامهم وواجباتهم الرسـمية وتبـادل اآلراء         

مجلس  و ،والمناقشة العامة للمشاكل الدولية بشكل غير رسمي      

 Forumاألمن يعتبر ملتقي قبل أن يكون حلقـة أو مجلـس            

 .لتقديم وجهات النظر الرسمية للدول
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   االمتيازات والسيطرة االمتيازات والسيطرة،،الملكيةالملكية
  OOwwnneerrsshhiipp,,  PPrriivviilleeggeess  AAnndd  CCoonnttrrooll  

وهي مصطلحات تعبر عن عصر التوترات االقتصـادية        

في بريطانيا قبل عصر الملكية والرأسمالية اللبراليـة الـذي          

 .شه حتى اآلنتعي

  IInndduussttrriiaall  PPrrooppeerrttyyالملكية الصناعية الملكية الصناعية 

الملكية الصناعية مفهوم يشير إلى أحد أهم حقوق اتفاقيـة          

 وهي تشمل االختراعـات والرسـوم       ،حماية الملكية الفكرية  

  وكذلك يشمل  العالمات التجارية       ،الصناعية ونماذج المنفعة  

 .واالسم التجاري

  PPhhaallaannggiissttssالمليشيات المليشيات 

ت مسلحة تنظم دفاعاً عن مبدأ أو عقيدة سياسية   هي جماعا 

 ومن أمثلتها مليشيات    ، أو للدفاع عن مصالح معينة     ،أو دينية 

 Maroniteحزب اهللا في جنوب لبنان والمليشيات المارونيـة  

Military في لبنان . 
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      DDeebbaatteeالمناظرة المناظرة 
ــن    ــريقين م ــاظرين أو ف ــين متن ــوار ب ــي ح وه

ظـر أحـدهما علـى      بهدف تـرجيح وجهـة ن     ،المتناظرين

وتتطلب ضرورة التزام المتشاركين فيهـا بمجموعـة        ،اآلخر

وبشـكل  ،ويتم التناظر حول مسألة ما    ،قواعد ومعايير محددة  

ويتسم المتناظر الجيد بتخليه عن الوجهة      ،رسمي أمام جمهور  

واسـتناده إلـى    ،المسبقة ألي رأي أو نظر يقدمه أو يعرضه       

ومما ال شـك فيـه أن       .راألدلة القوية وااللتزام بآداب الحوا    

المناظرة أصبحت مـن أهـم مضـامين وبنـود الحمـالت            

ففي الواليات المتحدة األمريكية تحققت والية بوش       ،االنتخابية

 م نتيجة فـوزه السـاحق فـي         ٢٠٠٥للمرة الثانية في عام     

المناظرة التليفزيونية التي جرت بينه وبين المرشح المنـافس         

لثقة والمصداقية مثلما فعـل     الذي لم يستطع أن يمنح ناخبيه ا      

 .بوش

  LLoobbbbyyiinnggمناورات األروقة مناورات األروقة 

تعبير مناورات األروقة يشير إلى المنـاورات التمهيديـة         

التي تقصد التأثير في أعضاء الهيئة التشريعية أو أصـحاب          

 وذلك عن طريق االتصال الشخصي المباشر       ،صناعة القرار 
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ن أو   وذلك لضمان قبول أو رفض بعض القـواني        ،أو الدعاية 

 .القرارات في مرحلة اإلعداد أو الصدور أو التنفيذ

  FFrreeee  TTrriibbuunneeمنبر حر منبر حر 

هو قسم في الصـحف والمجـالت الدوريـة يخصـص           

للمقاالت التي تنشر على مسـئولية كاتبهـا دون مسـئولية           

 .الجريدة

  AAssssiimmiillaaddooالمندمجين المندمجين 

هم الوطنيين في المستعمرات األوربية المختلفـة الـذين         

 مواطنين في دولة االحتالل بشرط اتقـان        يمكن أن يصبحوا  

 وأكثر الدول التي قامت بهذا في عصـر         ،لغة الدولة المحتلة  

 حيث قامت   ،المستعمرات في أفريقيا هي البرتغال في أنجوال      

 .ين الثقافية واللغويةنبالتأثير في هوية المواط

  المندوب السامي لألمم المتحدة لالجئينالمندوب السامي لألمم المتحدة لالجئين
  SSuuppeerriioorr  CCoommmmiissssiioonneerr  OOff    UU..  NN..  FFoorr  RReeffuuggeeeess  

أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك الوظيفـة لتحـل          

 International Refugeeمحل منظمـة الالجئـين الدوليـة    

Organization (IRO)    م ١٩٥٠ لعـام  ٤٢٨ بقرارهـا رقـم
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وتتمثل وظيفته في كفالة الحمـاية الدولية لالجئين علـى أن          

 .هايتم ذلك تحت رعاية األمم المتحدة ذات

  المندوب السامي لحقوق اإلنسانالمندوب السامي لحقوق اإلنسان
  HHiigghh  CCoommmmiissssiioonneerr  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك الوظيفة بقرارها        

المنـدوب السـامي لتعزيـز      (واسمها  ،م١٩٩٣ لعام   ٤٨/٤١

يعينه ،)وحماية كل حقوق اإلنسان بدرجة سكرتير عام مساعد       

قابلـة للتجديـد مـرة    السكرتير العام لمدة أربعـة سـنوات      

وتتمثل وظيفته في تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكـل         ،واحدة

الحقوق السياسية والمدنية والثقافيـة واالجتماعيـة وتنسـيق         

برامج األمم المتحدة في مجال التعليم والمعلومات العامة في         

 .حقوق اإلنسان واإلشراف على مركز حقوق اإلنسان

  TTrraaccttمنشور منشور 
وزع لنشر دعاية أو دعايـة مضـادة        وهو نشرة تطبع وت   

 أيدلوجية أم حتى    م دينية أ  م اجتماعية أ  مسواء أكانت سياسية أ   

 .تجارية
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  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonnssالمنظمات الدولية المنظمات الدولية 
وهي المنظمات فوق األممية التي تصل العـالم بعضـه          

ببعض عن طريق االتفاقيات الدولية وهي أكثر المرشـحين         

 ،Non-State Actorالعامل غيـر الدولـة   بروزاً لتحمل لقب 

ولقد نمت نمواً كبيراً تعبيراً عن عدم االرتياح لعـدم وجـود            

 وهناك العديد مـن  ،Universal Governmentحكومة عالمية 

هذه المنظمات مثل األمم المتحدة واليونسكو والبنك الـدولي         

 Super وهي قادرة على القيام بدور فـوق دولـي   ،والجات

Nationalي العالم المعاصر ف. 

  المنظمات الدولية غير الحكوميةالمنظمات الدولية غير الحكومية
  IInntteerrnnaattiioonnaall  NNoonn--GGoovveerrnnmmeennttaall  OOrrggaanniizzaattiioonnss((IINNGGOO))  

هي المنظمات الدولية التي تضـم أشـخاص اعتبـاريين          

 وهي  ،بصفتهم وبعملهم وبمؤسساتهم وليس عن طريق الدول      

 وتقوم بتنظيم كل شيء مثـل  Private Bodiesهيئات خاصة 

لرياضية العالمية كاالتحاد الـدولي لكـرة القـدم         المناسبات ا 

 ومثل المسـاعدة الطبيـة      ،واللجنة األوليمبية الدولية  ) الفيفا(

Medical Aid كالصــليب األحمــر Red Cross والهــالل 
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 TRANGO وهذه المنظمات تتخطى الحدود القومية ،األحمر

  .Transational Non-Governmental Organizations أو

    VVoolluunnttrryy  AAssssoocciiaattiioonnssلطوعية لطوعية المنظمات االمنظمات ا
وهي المنظمات التي تعمل عن طريق العمـل التطـوعي          

 وهي  ، مثل النقابات والجمعيات األهلية    ،الفئوي أو االجتماعي  

تشارك في السلطة من أجـل اسـتقرار النظـام السياسـي            

 وهي تساهم في الحد من الصراع االجتمـاعي         ،الديمقراطي

 ٠داخل المجتمع 

  TThheeoorruussttي ي المنظر السياسالمنظر السياس
 وهـو مـن     ،وهم الفليسوف أو القائد للفكـر السياسـي       

المتخصصين في علم السياسة عموماً أو النظرية السياسـية         

 .خصوصاً

  منظمة الدول األمريكيةمنظمة الدول األمريكية
  AAmmeerriiccaann  NNaattiioonnss  OOrrggaanniizzaattiioonn    

 ٣٥وتضم حاليـاً  ،هي المنظمة التي تضم الدول األمريكية     

يثاقها األساسـي فـي     ووقع م ،دولة وأمانتها العامة بواشنطن   

مادته الثالثة على احترام الحقوق األساسية للفرد وبدون تمييز         

وفي مادتهـا   ،بسبب العنصر أو الجنسية أو المعتقد أو النوع       
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 أكدت على أن الدول يجب عليها أن تحتـرم حقـوق            ١٦الـ

وأصدرت المنظمـة أيضـاً     ،الفرد ومبادئ األخالق العالمية   

وأنشأت اللجنـة   ،جبات الرجل اإلعالن األمريكي لحقوق ووا   

األمريكية لحقوق اإلنسان وأصـدرت االتفاقيـة األمريكيـة         

   .لحقوق اإلنسان

  AAmmnneessttyy  IInntteerrnnaattiioonnaallمنظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية 

وهي منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان وتصدر تقـارير         

سنوية عن وضع حقوق اإلنسان في مختلف بلـدان العـالم           

 .خالل عام

  BBuussiinneessss  OOrrggaanniizzaattiioonnمنظمة عمل منظمة عمل 

وهي ما تسمى بمنظمات المنتجين الذين يملكون منظمـة         

 وأصحابها هـم    ،عمل قادرة على التكيف مع النشاط السياسي      

 الذين يقومون بنشاط    Producersرجال األعمال أو المنتجين     

 .فعال ومؤثر بسبب تنظيمهم واتحادهم

  منظمة الملكية الفكرية العالميةمنظمة الملكية الفكرية العالمية
  WWoorrlldd  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWIIPPOO))  

هي منظمة دولية معروفة باسم وايبو تقوم علـى تنفيـذ           

قوانين الملكية الفكرية على أساس مفوم واسع لحقوق الملكية         



 -٤٥٠-

الفكرية على أساس أنها جميع الحقوق المتعلقـة باألعمـال          

األدبية والفنية والعلمية واالبتكـارات فـي كافـة نـواحي           

ل التصميمات الصـناعية والعالمـات      المحاوالت البشرية مث  

 ويتضـمن   ،التجارية والحماية من المنافسة غير المشـروعة      

مفهوم الحماية معظم المجاالت المرتبطة بنـواحي اإلبـداع         

 .سواء العلمي أم األدبي أم الفني

  منظمة الوحدة األفريقية منظمة الوحدة األفريقية 
  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOff    AAffrriiccaann  UUnniittyy  ((OO  AA  UU))      

 األفريقية مقرها أديـس أبابـا       هي منظمة خاصة بالدول   

م بحضور  ١٩٦٣وأنشئت في المؤتمر التأسيس للمنظمة عام       

 ولها أجهزة مختلفـة منهـا األمانـة العامـة           ،القادة األفارقة 

والمؤتمر الوزاري ومؤتمر القمة السنوي الذي يعقد في دولة         

 وساهمت المنظمة في تحرير باقي الدول األفريقية        ،من الدول 

 وتحولت إلى االتحـاد     ، دولة ٥٢األعضاء  حتى أصبح عدد    

 ، ليصـبح الوريـث لهـذه المنظمـة        ،م٢٠٠١األفريقي عام   

وأشارت مقدمة إعالن المنظمة إلى بعض المفاهيم األساسـية         

 حق جميع الشعوب في التحكم في       :لحماية حقوق اإلنسان مثل   

 وأن الحرية والمسـاواة والعدالـة هـي         ،مصيرها حق ثابت  
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ى عنها لتحقيـق اآلمـال المشـروعة        أهداف أساسية ال غن   

 كما أشار ميثاق المنظمة مـرتين لإلعـالن         ،لشعوب أفريقيا 

 فكانت المنظمة اإلقليميـة الوحيـدة       ،العالمي لحقوق اإلنسان  

 .التي تشير لحقوق اإلنسان في ميثاقها

  SSuubbjjeeccttiivvee  PPeerrssppeeccttiivveeمنظور ذاتي منظور ذاتي 
ـ       المنظور الذاتي    ل هو نوع من التحليل المستخدم في تحلي

عناصر الواقع االجتماعي سواء تعلقت بالمجتمع أو بالنظم أو         

 .بالجماعات أو األدوار أو القوة أو القيم أو المعايير

  نظر اإلشكاليةنظر اإلشكاليةاا /  / PPrroobblleemmaattiiccالمنظومة الفكرية المنظومة الفكرية 
 نظر واحد من كثيرا /E Pluribus Unumمن الكثير واحد 

  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AApppprrooaacchhمنهج االتصال منهج االتصال 
 أي دراسة للسـلوكيات     ، النظم السياسية  هو منهج لدراسة  

واألفعال التي تتعلق بتبادل المعلومات والرسائل فيمـا بـين          

 فالمواطنين البد أن    ،الفاعلين السياسيين في المجتمع السياسي    

 ،تتوافر لهم االتصاالت لتوصيل رغباتهم ومطالبهم للحكومة      

والحكام البد أن يكونوا قادرين على توصيل قراراتهم إلـى          

 .المواطنين وتبريرها لهم بهدف نيل رضائهم
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  PPoolliittiiccaall  CCuullttuurree  AApppprrooaacchhمنهج الثقافة السياسية منهج الثقافة السياسية 
 انطالقا من أن النظرة     ،وهو منهج لدراسة النظام السياسي    

الشاملة للنظام السياسي البد وأن تأخذ بعين االعتبـار بيئتـه           

 ألن سـلوك األفـراد داخـل        ،الثقافية التي تؤثر على أدائه    

 كما تتـأثر    ،سات قد يتحدد بقيمهم واتجاهاتهم السياسية     المؤس

مطالب األفراد وأساليب تعبيرهم عنهـا بالثقافـة السياسـية          

 وكذلك يرتبط التغيير السياسي بالثقافة أوثق االرتباط        ،السائدة

 .ألن الثقافة قد تكون دافعة للتغيير أو عائقاً في سبيله

  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  AApppprrooaacchhمنهج صنع القرار منهج صنع القرار 
هو منهج لدراسة النظم السياسية وينظـر إلـى النظـام           

 ألن عملية صنع    ،السياسي باعتباره ميكانيزم لصنع القرارات    

القرار وظيفة تعرفها كل النظم السياسية سواء أكانت بسيطة         

 . ديمقراطية أو غير ديمقراطية،أم مركبة أم تقليدية أم حديثة

  CChhaarrtteerrمواثيق أو اتفاقات مواثيق أو اتفاقات 

 ، تبرم أو تعلن بحكم دستور البالد األساسي       وهي اتفاقيات 

 وقد يقصد   ،وهذه االتفاقات التي تقرر ثم تعلن بحكم الدستور       

 أو النظـام    ،بها بعض المعاهدات بين الدول واألمم والشعوب      

 .الدستوري لبلد من البالد
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  EEtthhiiccaall  CCooddeessالمواثيق األخالقية المواثيق األخالقية 

نسانية هي مواثيق للحفاظ على آداب وإ     المواثيق األخالقية   

 ويلتزم المسؤولون بأداء    ،المهن المختلفة لعدم إفشاء أسرارها    

 أي  ،قسم للحفاظ على األمانـة واألخالقيـات فـي المهنـة          

 مثل األطباء والمحامين والصـحفيين      ،أخالقيات العمل العام  

 .والوزراء وقادة الرأي وخالفهم

  CCoollllaatteerraall  ))اجراءاتاجراءات((موازية موازية 

جـراءات المكملـة    إال اإل اإلجراءات الموازيـة مـاهي      

 وتصـدر عـن     ،لالجراءات الرسمية أو لعملية صنع القرار     

 فـي صـورة     ،الجهاز التنفيذي عقب صدور القرار الرسمي     

 وتهدف لبنـاء    ،اجراءات أو لوائح تنفيذية أو قرارات إدارية      

 .الثقة والتحقق والرقابة الفعالة لنجاح تنفيذ القرار

  CCiittiizzeennsshhiippالمواطنة المواطنة 

شديدة هي الدور اإليجابي للفرد بصـفته       المواطنة ببساطة   

 وأكد الفليسوف روسو على مفهوم المواطنة معلناً أنه         ،مواطناً

 المشاركة اإليجابية من جانب     :يعتمد على دعامتين أساسيتين   

الفرد في عملية الحكم والمساواة الكاملة بين أبناء المجتمـع          

 .الواحد كلهم



 -٤٥٤-

  CCoonnffeerreenncceessالمؤتمرات المؤتمرات 

ل االجتماع يدار وفق أجندة وجـدول       وهي شكل من أشكا   

 ويسعى من خالله األفراد لتبـادل المعلومـات         ،أعمال منظم 

وتحقيق التفاهم بينهم عن طريق االتصال الشفهي وعـرض         

 وغالبـاً مـا     ،التجارب حول ظاهرة أو موضوع أو مشـكلة       

يتوصل أي مؤتمر إلى مجموعـة مـن التوصـيات واآلراء           

ـ   ،والقرارات حول موضوعه   وع مـن المـؤتمرات      وهناك ن

 وهو الذي يضم عدداً كبيـراً       Congressيسمى المؤتمر العام    

من المشتركين يصل لعدة مئات وتشـترك فيـه المنظمـات           

 تم صوغ حق عقـد المـؤتمرات ضـمن          ، ومن ثم  ،واألفراد

 إذ يدور تعريفه األساسي حول أنه       ،الحقوق المكفولة لإلنسان  

 ،حول مشكلة معينة  اجتماع لشخصين أو أكثر لتبادل األفكار       

ويجب أن تتوافر ألعضاء المؤتمر الخبرة أو الدراية الالزمة         

 كما يجب أن تكون لدي أعضـاء        ،لمساعدتهم في المناقشات  

المؤتمر القدرة علـى فهـم وتطبيـق التقنيـات واآلليـات            

 باعتبـاره   ،والمعلومات والخبرات التي ينتمي إليها المـؤتمر      

 .أسلوب للتشاور الجماعي المنظم

  



 -٤٥٥-

  مؤتمر المائدة المستديرةمؤتمر المائدة المستديرة
  RRoouunndd  TTaabbllee  CCoonnffeerreennccee  

مؤتمر المائدة المستديرة هي المفاوضـات التـي يقصـد          

إجراؤها على أساس المساواة التامة بين ممثلـي األطـراف          

 فيجلس الجميع حول مائدة مستديرة تحاشيا لوضـع         ،المعنية

رئيس للجلسة أو للمؤتمر وتجنباً لتقدم شخص على آخر من          

 .العتبار أو المكانةحيث ا

  المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
  NNaattiivvee  EEssttaabblliisshhmmeennttss  FFoorr  HHuummaann  rriigghhttss  

وجود مؤسسات وطنية فاعلة في مجال حقـوق اإلنسـان          

 فطبقاً  ،يعتبر عمالً مساعداً لتحقيق وكفالة احترام تلك الحقوق       

 نـص  ،م١٩٩٣لتأكيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عـام      

 الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية مـن         على الدور 

 وخاصـة بصـفته     ،أجل تعزيز وحمايـة حقـوق اإلنسـان       

 ودورهـا فـي عـالج       ،االستشارية إزاء الجهات المختصة   

انتهاكات حقوق اإلنسان وفي نشر المعلومات عـن حقـوق          

 وهو دور حيوي    ، وفي مجال التعليم لحقوق اإلنسان     ،اإلنسان

 وجعـل   ،لة حقوق اإلنسان في العـالم     وأساسي لتعزيز وكفا  



 -٤٥٦-

 وذلـك طبقـاً     ،الرأي العام يشعر بحقوق اإلنسان ويهتم بها      

 لعـام   ٥٢/١٢٨لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم         

  .م١٩٩٧

  PPaaccttميثاق أو عهد ميثاق أو عهد 
 ويعني به اتفاق موسع     ،ويقصد به وثيقة إنشاء تنظيم دولي     

د قواعد معينـة    إلنهاء حالة من القلق وعدم االستقرار وتحدي      

في مسار السياسة الدولية كميثاق عصـية األمـم أو األمـم            

 .المتحدة

  AAttllaannttiicc  CChhaarrtteerrميثاق األطلنطي ميثاق األطلنطي 

هو البيان المشترك الجتماع رئيس الـوزراء البريطـاني         

 ١٤ونستون تشرشل مع الرئيس األمريكي روزفلـت فـي          

  Prince Of Walesم على ظهـر السـفينة   ١٩٤١أغسطس 

طلسي والذي دخلت على إثره الواليات المتحـدة        بالمحيط األ 

 وتضمن البيان أول إشـارة      ،األمريكية الحرب بجانب الحلفاء   

 Permanent System Ofألهمية إنشاء نظام دائم لألمن العام 

General Securityوكان ذلك ، يكون أكثر اتساعا من ذي قبل 

 .بمثابة بداية التفكير في إنشاء األمم المتحدة

  



 -٤٥٧-

  اق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوباق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالميثالميث
  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  FFoorr  NNaattiioonnss  &&  HHuummaann  RRiigghhttss  

 ٢٧الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب صدر في        

 ويمثـل   ،م١٩٨٦ أكتوبر   ٢١ وبدأ نفاذه في     ،م١٩٨١يونيو  

 وهـو   ،الحجر األساسي في حماية حقوق اإلنسان في أفريقيا       

 وتلتزم الدول األفريقية من خاللها      ،اتفاقية دولية ملزمة قانوناً   

 واجـب النهـوض بـالحقوق       :بالعديد من االلتزامات منهـا    

 وضمان احترامهـا    ،والحريات األساسية الواردة في الميثاق    

وضمان استقالل المحاكم وحظر استخدام األراضي األفريقية       

 وأشار الميثاق إلـى     ،كقاعدة لألنشطة التخريبية أو اإلرهابية    

تنمية وترابط جميع الطوائـف الحقوقيـة لجميـع     الحق في ال  

 ولقد صدقت على الميثاق جميع الدول األفريقية مـا   ،األفارقة

 .عدا أريتريا

  الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفلالميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  FFoorr  CChhiilldd  WWeellffaarree  &&  RRiigghhttss  

تم إقـراره فـي      الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل    

كن لم يتم التصديق عليه حتى اآلن إال من          ول ،م١٩٩٠يوليو  

 وينص على   ، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد     ، دولة فقط  ١٢خالل  



 -٤٥٨-

 كالحق في االسم والجنسية والحق في       :حقوق الطفل المختلفة  

 ، ومنع التعـذيب   ،الحياة وتحريم عقوبة اإلعدام على األطفال     

 وحظر اشتراك األطفال    ،وحرية التعبير وحماية الخصوصية   

 وبعد بدأ نفاذ الميثاق تنشأ لجنة إفريقية لحقـوق  ،لمعاركفي ا 

 .الطفل ورفاهيته

    UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CChhaarrtteerrميثاق األمم المتحدة ميثاق األمم المتحدة 
ُأعلن ميثاق منظمة األمم المتحـدة فـي مـؤتمر سـان            

 الذي تم خاللـه اقتـراح إعـالن         ،م١٩٤٥فرانسيسكو عام   

تياجـه   ولكن لم يتم بحثه لسبب اح      ،الحقوق األساسية لإلنسان  

 ولكن لم يغفل هـذا الميثـاق حقـوق          ،إلعادة نظر تفصيلية  

 فلقد جاء في الفقرة األولى من المادة األولـى مـن            ،اإلنسان

أن احترام حقـوق اإلنسـان وحرياتـه        (ميثاق األمم المتحدة    

األساسية هي العامل األساسـي السـتقرار السـلم واألمـن           

إن للمجلـس   ( من نفس الميثاق     ٦٨ وجاء في المادة     )الدوليين

االقتصادي واالجتماعي أن ينشيء لجاناً من أجـل تعزيـز          

 )..حقوق اإلنسان

  
  



 -٤٥٩-

  الميثاق األوربي لحقوق اإلنسانالميثاق األوربي لحقوق اإلنسان
  EEuurrooppeeaann  CChhaarrtteerr  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

الميثاق األوربي لحقوق اإلنسان أحد أهم معـالم حقـوق          

 ولقد تم التوقيع علـى الميثـاق        ،اإلنسان في العالم المعاصر   

م في تـوران    ١٩٦١ أكتوبر   ١٨حقوق اإلنسان في    األوربي ل 

 ويهدف  ،م١٩٦٥ فبراير   ٢٦ ودخل حيز التنفيذ في      ،بإيطاليا

 ،الميثاق إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياتـه األساسـية         

 : حقوق أساسية وهـي    ٧ منها   ، حقاً لإلنسان  ١٩وينص على   

حق العمل والنقابى والتفاوض الجماعي والضمان االجتماعي       

عدة االجتماعية والطبية وحق العائلـة فـي الحمايـة          والمسا

 حقـاً   ١٢ كما نص على     ،االجتماعية والقانونية واالقتصادية  

 الحق في العمـل     :آخر كلها حقوق اجتماعية واقتصادية مثل     

وفي أجر عادل وفي األمن وفي الصحة أثناء العمـل وفـي            

 وهناك العديـد    ،التوجيه والتأهيل المهني وغيرها من الحقوق     

من البروتوكوالت التي تعدل أو تضيف على الحقوق الواردة         

 .بالميثاق األوربي

  
  



 -٤٦٠-

  ))ميثاق باريسميثاق باريس((ميثاق بريان كيلوج ميثاق بريان كيلوج 
  BBrriiaanndd  KKeelllloogg  PPaacctt  

وقعـه  ميثاق بريان كيلوج  أو ما يعرف بميثاق بـاريس           

 ووصل عدد الموقعين علية عام      ١٩٢٨ دولة عام    ١٥ممثلي  

حرب كأداة من أدوات     ونبذ الميثاق ال   ، دولة ٦١ نحو   ١٩٣٠

السياسة القومية مؤكداً على ضرورة حل المنازعات بالطرق        

 .السلمية أياً كانت طبيعتها وأياً كان أطرافها

  ميثاق حقوق اإلنسان والشعبميثاق حقوق اإلنسان والشعب
  HHuummaann  RRiigghhttss  &&  NNaattiioonn  CChhaarrtteerr  

 هـو   ،ميثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربـي       

العرب من إحـدى    مشروع هام  للمؤتمر الذي عقد للخبراء        

عشرة دولة عربية بناء على دعـوة مـن المعهـد الـدولي             

 ٥ في الفترة من     ،للدراسات العليا في مدينة سيراكوزا بإيطاليا     

 ويتكون من ديباجة وخمس وسـتين       ،م١٩٨٦ ديسمبر   ١٢ـ  

 ، ولم تتبناه الدول العربية بعد     ،مادة موزعة على أربعة أبواب    

 والحقـوق   ،ألساسـية  حقوق اإلنسـان وحرياتـه ا      :ويتناول

 وهـذه   ،الجماعية للشعب العربي وممارسة هـذه الحقـوق       

 حق تقرير المصير والحق في الوحدة والحـق         :الحقوق هي 



 -٤٦١-

 إنشـاء لجنـة عربيـة       : ويتضمن المشروع  ،في بيئة مالئمة  

 ... وكذا إنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسان،لحقوق اإلنسان

  ميثاق حقوق الطفل العربيميثاق حقوق الطفل العربي
  AArraabb  CChhiilldd  RRiigghhttss  CChhaarrtteerr  

أقر مؤتمر وزراء الشئون االجتماعية العرب ميثاق حقوق        

 انطالقاً من عقيدة اإلسالم     ،م١٩٨٤الطفل العربي في ديسمبر     

 وتضمن الحقوق األساسـية     ،والحضارات العربية اإلسالمية  

 تأكيد وكفالة حق الطفل العربي فـي الرعايـة          :للطفل اآلتية 

ستمرار األسري ومشـاعر    والتنشئة األسرية القائمة على اال    

 وتأكيد حق الطفل العربـي فـي        ،التعاطف والدفء والتقبل  

األمن االجتماعي والنشأة في صحة وعافية قائمة على العناية         

 وتأكيد كفالة حق الطفل في أن       ،الصحية والوقائية والعالجية  

 وتأكيد وكفالـة حـق      ،يعرف باسم وجنسية معينة منذ مولده     

ني والتربية في مرحلتـي مـا قبـل         الطفل في التعليم المجا   

 وتأكيد وكفالـة حـق      ،المدرسة والتعليم األساسي كحد أدنى    

الطفل في الخدمة االجتماعية والمؤسسية المتوازنة والمتكاملة       

 وتأكيد وكفالة حق الطفـل      ،والموجهة لكل قطاعات الطفولة   

في رعاية الدولة وحمايتها لـه مـن االسـتغالل واإلهمـال        



 -٤٦٢-

ي ومن حيث تنظيم عمالته بحيث ال تبدأ إال         الجسماني والروح 

 وبحيث ال يتولى عمـالً أو حرفـة تضـر           ،في سن مناسبة  

 أو تحجـب    ، أو تعرضه للمخاطر أو تعرقل تعليمه      ،بصحته

فرص نموه من الناحية البدنية أو الجسـدية أو العضـلية أو            

 وحق الطفل في أن ينفـتح       ،النفسية أو االجتماعية أو الخلقية    

 وأن  ، وأن ينشأ على حب خير اإلنسان      ،من حوله على العالم   

يدرك أهمية السالم والصداقة بين الشعوب ومحبة أخواته في         

 واألخذ بالمناهج التنموية والوقائيـة فـي صـيانة          ،اإلنسانية

 واألخذ بمبدأ التكامل فـي تـوفير الحاجـات          ،حقوق الطفل 

 ، وتقديم الخدمات وشمولها وعدالة توزيعهـا      ،األساسية للطفل 

ولقد أكد الميثاق أن الهدف األسمى لهذه الحقوق هو ضـمان           

تنشئة أجيال من األطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل         

 وتأمين حياة األسرة وتـوفير      ،الذي تريده لهم أمتهم العربية    

 وقائيـة   :احتياجاتها األساسية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة     

 ، كل دولـة عربيـة      وإقامة نظام تعليمي سليم في     ،وعالجية

 وتأسـيس نظـام للرعايـة       ،وتأسيس خدمة اجتماعية متقدمة   

 .والتربية الخاصة لألطفال المعاقين

  



 -٤٦٣-

  الميثاق الدولي لحقوق اإلنسانالميثاق الدولي لحقوق اإلنسان
  BBiillll  OOff  HHuummaann  RRiigghhtt      

 انظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان/

 ديسـمبر   ١٠وهو إعالن أصدرته األمم المتحـدة فـي         

لى حد سواء دون النظر إلى      م لضمان حقوق البشر ع    ١٩٤٨

 .اللون أو العنصر أو البيئة،ويتكون من الديباجة وثالثين مادة

  الميثاق العربي لحقوق اإلنسانالميثاق العربي لحقوق اإلنسان
  AArraabb  CChhaarrtteerr  FFoorr  HHuummaann  RRiigghhttss  

هو ميثاق صادق عليه مجلس جامعة الدول العربية فـي          

 سـبتمبر   ١٥ بتاريخ   ١٠٢ في الدورة رقم     ٥٤٣٧قراره رقم   

 فالمـادة   ،ن ديباجة وثالث وأربعين مادة     ويتكون م  ،م١٩٩٤

 ٣٩ ـ  ٢ والمواد من ،األولى تتناول الحق في تقرير المصير

 ـ  ٤٠ والمواد من ،تتناول حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 والمـواد   ، تنص على إنشاء  لجنة خبراء حقوق اإلنسان        ٤١

 ولم تصـدق    ،  تتناول األحكام الختامية للميثاق     ٤٣ -٤٢من  

 ولذلك لم يدخل    ،يثاق إال سبع دول عربية حتى اآلن      على الم 

 .هذا الميثاق حيز التنفيذ

  



 -٤٦٤-

  ميثاق منظمة الوحدة األفريقيةميثاق منظمة الوحدة األفريقية
  AAffrriiccaann  UUnniitt  OOrrggaanniizzaattiioonn  CChhaarrtteerr  

 وهـو   ،م١٩٦٣وقع ميثاق منظمة الوحدة األفريقية عـام        

أول ميثاق لمنظمة دولية إقليمية يشير إلى اإلعالن العـالمي          

  .ي الديباجة وفي المادة الثانية منهلحقوق اإلنسان ف

  MMiiddddlleettoowwnnالميدلتون الميدلتون 

دراسة لروبرت ليند وهيلين ليند في التراث السوسيولوجي        

األمريكي وتمثل محاولة منظمة لفهم مجتمع محلي أمريكـي         

وهو مدينـة   (يمثل طرازاً من المجتمعات المحلية األمريكية       

 أن طـابع     وأكدت الدراسـة   ) بوالية أنديانا  Muncieمينسي  

اشباع الحاجات الذي كان سائداً في الميدلتون يعبر عن نمط          

 وشملت الدراسة مقومات المعيشة     ،معين من البناء االجتماعي   

وتأسيس مسكن وتنشئة الصـغار وقضـاء وقـت الفـراغ           

والمشاركة في األنشطة الدينية وفي نشاطات المجتمع المحلي        

 . الفقراءواالهتمام بأمور الصحة العامة والعطف على

  BBuuddggeettميزانية ميزانية 

 فال  ،الميزانية هي عصب الدولة والقوة المحركة للحكومة      

يمكن تنفيذ المشروعات وال الوفاء بالمرتبـات وال االنفـاق          
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على اإلنشاء والتعمير وعلى الجيش والتسلح إال عن طريـق          

 وهي تتناول أبواب اإليرادات من ضـرائب        ،تنظيم الميزانية 

 والبد للبرلمان من الموافقة عليـه       ،فقاتوخالفها ثم أبواب الن   

وتتولى السلطة التنفيذية العمل بها تحـت رقابـة األجهـزة           

 .الرقابية المختلفة في الدولة

  TTeennddeenncciieessميول ميول 

 إلى ما يهتم بـه      ، في مجال حقوق اإلنسان    ،الميول تشير 

 ، ويفضلونه من آراء ومباديء وسلوكيات ونشاطات      ،األفراد

 ، يشعرون من خاللها   ،مال محببة إليهم  وما يقومون به من أع    

 ، ومن ثـم   ،بقدر كبير من التواؤم واإلنسجام والراحة النفسية      

فإنها جديرة بأن تؤخذ في االعتبار عند مراعاة إيفاء األفراد          

 إذ أن ذلـك يكفـل ضـمان         ،حقوقهم ومطالبتهم بواجبـاتهم   

الحصول على أفضل معدالت اإلنجاز والتشاركية من األفراد        

 .تمعهمنحو مج
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  حرف النونحرف النون
  NNaazziissmmالنازية النازية 

أي ) NSDAP(كلمة نازي مأخوذة من العبارة األلمانيـة        

National Sozialistishe Dentsche Arbeiter Partei أي 

 وهي حركة عرقية شمولية قادها      ،اإلشتراكية القومية األلمانية  

علـى المجتمـع    هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا و       

 والحركة النازية حركـة سياسـية وفكريـة         ،األلماني بأسره 

 والسمة األساسية للنازية    ،ظهرت بعد الحرب العالمية األولى    

هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية  الصارمة وأكـدت         

التفوق العرقي للشعب األلماني على كـل شـعوب أوروبـا           

 .ةوشعوب العالم وأنكروا الطبيعة البشري

  GGlliieecchhsscchhaallttuunnggالنازية وبرنامجها النازية وبرنامجها 

 وبرزت كقـوة    ،النازية ظهرت في ألمانيا في العشرينات     

م وقادت ألمانيا ودول المحور فـي الحـرب         ١٩٣٣بعد عام   

 وقضت هزيمة ألمانيا علـى يـد       ،العالمية الثانية ضد الحلفاء   

 وبرنامجها المعـروف يعنـي التناسـق        ،الحلفاء عليها تماماً  
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 ويدعو  ،ع على أساس إعالء العنصرية األلمانية     الكامل للمجتم 

 . والنازية دعوة شمولية،للدولة الكلية

  RReelleenniissttالناقد السياسي الناقد السياسي 
وهو المناقش لما يقدم من حجج بقصد تقبـل أو رفـض            

 ويدخل في نفس الوظيفة المحلل اإلعالمي       ،لوجهة نظر معينة  

 .أو الصحفي

  RReeaassoonneedd  CCoonncclluussiioonnssنتائج دقيقة ومقنعة نتائج دقيقة ومقنعة 

 النتائج التي يصل إليها المحلل السياسي بعد أن يفهـم           هي

المشكلة ويحللها ويقوم بتقييمها في النهاية للوصول إلى هـذه          

 .النتائج

  TToowwaarrddss  CCoolloonniiaallنحــو تحريــر المســتعمرات نحــو تحريــر المســتعمرات 

FFrreeeeddoomm  

من أهم كتب الزعيم الغاني كوامي نكروما الذي نشره عام  

 تنفيـذها   م وتحمل آراؤه التي دافع عنها وعمل علـى        ١٩٤٢

 والتي يطلب فيه تعاون كامل من       ،ونفذ الكثير منها قبل مماته    

كل الهيئات الحكومية وتكاتف من كل أبناء الشعوب للتخلص         

 .من االستعمار
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  نظر الصفوةنظر الصفوةاا /  / QQuuaalliiffiieedd  EElliittiissmmالنخبوية المؤهلة النخبوية المؤهلة 
وهم الفئة من النخب التي تكون أكثر دقة وأكثر مرغوبية          

هذه الصفوة المؤهلة موجودة بوفرة     من قبل الجماهير وتكون     

 .في الديمقراطيات الليبرالية

  SSeemmiinnaarrندوة ندوة 

 أولهما مجموعة من    :الندوة هي ملتقى يشترك فيه طرفان     

 تقوم بعرض وجهـات نظـر       ،المتخصصين في موضوع ما   

 ثـم يقـوم     ، يشكل محور الندوة   ،مختلفة حول هذا الموضوع   

ـ           ،ر هـذه  الطرف الثاني بعد االستماع إلـى وجهـات النظ

باالشتراك في مناقشة ال يسمح بالخروج فيها عن الموضوع         

 ،أو إثارة مشكالت فرعية ال دخل لهـا بموضـوع النـدوة           

والندوة بهذا الشكل تقابل مفهوم حرية االجتماع وتبادل اآلراء         

 .واألفكار بين الناس كحقوق خاصة باإلنسان

  CClleeaavvaaggeeالنزاع النزاع 
ـ        ع بـين فئاتـه     يمثل النزاع ظاهرة محورية فـي المجتم

 والبد من التوازن بين قوى المجتمع مـن         ،وطبقاته المختلفة 

 .أجل أال يتحول النزاع إلى صراع وتعارض في األهداف
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  DDiissaarrmmaammeennttنزع السالح نزع السالح 
ام األمم المتحدة الواردة في     ـــنزع السالح هي أحد مه    

  وتعني حماية،ميثاقها

  البشرية بعد انتاج أسلحة الدمار الشـامل مـن نـووي          

 ومن ضمن اختصاصات مجلـس األمـن        ،وكيميائي وحربي 

 Regulation Of Armamentsنزع السالح وتنظيم التسـليح  

 .لحماية السلم واألمن الدوليين

  CCeennttrraall  TTeennddeennccyyالنزعة المركزية النزعة المركزية 
 النزعة المركزيـة هـي نزعـة القـيم          ،من منظور القيم  

المتغيرة في منسوب ما أو صفه من الصفات إلـى التجمـع            

 وفـي   ، ويتم قياسها حسب درجة التجمع هـذه       ، إحداها حول

 فإنها تمثل اجاه بعض النظم أو بعـض     ،مجال حقوق اإلنسان  

السياسات لدى بعض الدول إلى تبني تركيز السلطة في يـد           

 ، دون تأهيل أو إعداد كوادر بديلة لهذه السلطة        ،صفوة معينة 

 .مركزيةأو كوادر يمكنها القيام بالنيابة بما تفعله السلطة ال
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  PPaattrriimmoonniiaalliissmmالنزعة الوراثية النزعة الوراثية 
وهي نموذج حدده فيبر للسلطة التقليدية يقوم على اإلدارة         

 وهي تعنـي اسـتمرار   Patrimonial Governmentالوراثية 

 أي أن العالقـات بـين       ،النظام العائلي الذي يعيشه الحـاكم     

الحكام والمحكومين تقوم على السـلطة األبويـة واالعتمـاد          

 .المطلق

  BBrraaiinn  DDrraaiinnنزيف العقول نزيف العقول 
هي مشكلة تواجه الدول النامية ويقصد بها أساساً هجـرة          

العلماء وأصحاب الخبرات للخارج طلباً لدخل أعلى بسـبب         

 ومـن أشـكال     ،المغريات التي تقدمها الدول المتقدمة لهؤالء     

 Drain  External النزيف الخارجي للعقـول  :نزيف العقول

Brain،   ونسميه  ،ى خارج حدود أوطانها   وهو هجرة العقول إل 

 Internal وهناك النزيف الداخلي للعقـول  ،الطيور المهاجرة

Brrain Drain وهو الميل عند علماء الدول النامية للتصرف 

من الناحية العملية على أساس أنهم أعضـاء فـي المجتمـع            

العلمي الذي يوجد مركز جاذبيته في الدول المتقدمة بدال من          

 وهنـاك النزيـف األساسـي للعقـول         ،نالتصرف كمواطني 

Fundamental Brain Drain  وهو إخفاق العقول البشرية فـي
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بلوغ طاقاتها وإمكاناتها نتيجة سوء التغذية التي يعاني منـه          

 في فترة مـابين تسـعة       ،األطفال الصغار، في الدول النامية    

شهور وثالثة أعوام من أعمارهم وهي الفترة التـي تتكـون           

 .الذهنية والعقلية لإلنسانفيها القدرات 

  SSyysstteemmالنسق النسق 
هو أية مجموعة من المتغيـرات نختارهـا للوصـف أو           

 ويفترض المفهوم وجود عالقات متبادلة بين مكوناته        ،التفسير

 .الداخلية والبيئة الخارجية

  SSoocciiaall  SSyysstteemmالنسق االجتماعي النسق االجتماعي 
النسق هو النظام السائد في المجتمـع والـذي يتضـمن           

 والنظام الطبقـي المرتكـز علـى العمليـة          عمليات اإلنتاج 

اإلنتاجية والعالقات االقتصادية والدين والسياسـة والفلسـفة        

 .والقانون

  CCuullttuurree  SSyysstteemmالنسق الثقافي النسق الثقافي 
 والذي يتضمن الرمـوز     ،هو النظام السائد للفكر واألدب    

 .والمثاليات وتواصل األجيال
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  PPeerrssoonnaalliittyy  SSyysstteemmنسق الشخصية نسق الشخصية 
لى الحاجـات والميـول والدافعيـة       وهو نظام ينطوي ع   

 ٠.الفردية

  النشاط االجتماعي والسيكولوجيالنشاط االجتماعي والسيكولوجي
  SSoocciiaall  &&  PPssyycchhoollooggiiccaall  AAccttiivviittyy  
 ،وهو النشاط الذي يمارس داخل المجتمعـات المختلفـة        

 .والسياسة جزء من هذا النشاط

  PPoolliittiiccaall  AAccttiivviittyyالنشاط السياسي النشاط السياسي 
هي كل حركة سياسية ديناميكيـة داخـل المجتمعـات،          

لنشاط السياسي يتم بين أجهزة محددة تعترف لهـا البيئـة           فا

االجتماعية بأنها تملك حقاً مقبوالً بالتصرف وفقـاً لقواعـد          

 .محددة

  نضال اإلنسان في سبيل حقوقهنضال اإلنسان في سبيل حقوقه
  MMaann  ss  SSttrruuggggllee  FFoorr  HHiiss  RRiigghhttss    

 فلقـد   ،قصة اإلنسان في سبيل إثبات حقوقه فصة طويلـة        

 من أجل تقرير أبسـط      ناضلت البشرية نضاالً فكرياً وعملياً    

 فحقوق اإلنسـان ليسـت      ، مبتدئة بحق الحياة نفسها    ،حقوقها
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 ،مجرد عدد من المباديء العامة التي ال تـنقص وال تزيـد           

وإنما هي عدد من المبادي العامو ترقت وستظل تترقى لألبد          

 ومن ناحية سعتها وشمولها     ،من ناحية االلزام التي تتمتع بها     

 .وتحولها وانتقالها

  SSyysstteemmنظام نظام الال
هو النمط أو األسلوب الذي يتكون من عـدة عناصـر أو            

 تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق أهـداف         ،وحدات مترابطة 

 ولقد سادت في اللغة اإلعالمية حالياً اإلشارة إلى         ،هذا النظام 

 أو القيادة السياسـية التـي       ،النظام على أنه الحكومة القائمة    

وللنظام من حيـث تصـنيفه       ،تتولى تسيير دفة أمور الحكم    

 العام والفرعي والمغلق والمفتوح     : منها ،النوعي أقسام متعددة  

 وأي نظام سياسي ال يعترف بحقـوق اإلنسـان وال           ،والكلي

يعمل على ترسيخها في نفوس المواطنين نظام غير شـرعي          

 .طبقاً لعرف عصر العولمة

  AAmmeerrccaann  SSyysstteemmالنظام األمريكي النظام األمريكي 
ـ      ،مريكيوهو النظام السياسي األ    ي ـ وهـو نظـام رئاس

  وبه Presidentيرأسه الرئيس 
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 ، ونظم مختلفة داخل الواليـات     ،مجلسين النواب والشيوخ  

ويصف الكثيرون النظام األمريكي بأنه نظام ذو مؤسسـات         

 Separated Institutions Sharingمنفصلة تشارك في السلطة 

Powers.  

  SSoocciiaall  OOrrddeerrالنظام االجتماعي العامالنظام االجتماعي العام
 ، تحليلية في الدراسـات االجتماعيـة والسياسـية        هو أداة 

تكون أكثر من مكون    لوتعبر عن أن االتجاهات وااللتزامات      

 وتنمو وتتطور داخل    ،واحد من بين مكونات السلوك الفردي     

 ولذلك اليمكن تفسير هذه التوجهـات فـي         ،موقف اجتماعي 

 .ضوء الفروق الفردية البحتة

  NNeeggoottiiaatteedd  OOrrddeerrالنظام التفاوضي النظام التفاوضي 
وهو نموذج للسلطات المعقـدة ويعلـن أن موضـوعات          

التفاعل االجتماعي تنطوي على مشكالت متعددة والغمـوض      

 وأن األسلوب المشترك هو الحـل       ،والصراعات والتوترات 

األمثل لتحقيق التوافق والتكيف من خالل عمليـة المسـاومة          

 .والتفاوض واالتفاق
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  RReeccoonncciilliiaattiioonn  SSyysstteemmالنظام التوفيقي النظام التوفيقي 
 فـي   شير النظم التوفيقية إلى إحدى صور الديمقراطيـة       ت

 ألن  ،العالم من حيث قيامها بالجمع بين أكثـر مـن اتجـاه           

الديمقراطية نظام حكم توفيقي ولكن النظم التوفيقيـة ليسـت          

 .بالضرورة نظم ديمقراطية

  TThhee  GGlloobbaall  SSyysstteemmالنظام العالمي النظام العالمي 

كومة هو شكل دولي في السياسة العالمية، قد يتخذ شكل ح         

عالمية تتفق جميع الدول على إنشائها وتتمتع بجميع السلطات         

 أو أن   ،التي كانت تتمتع بها الحكومات والدول قبل انشـائها        

 .تقوم دولة عظمى بالسيطرة على العالم ككل

  النظام لمعالجة المعلوماتالنظام لمعالجة المعلومات
  IInnffoorrmmaattiioonn--PPrroocceessssiinngg  SSyysstteemm  

حينمـا  ينظر للنظام السياسي كنظام لمعالجة المعلومـات        

تكون المهمة األولى للحكومات هي قيـادة وتنسـيق الجـود           

 ويعتبـر النظـام     ،البشرية نحو األهداف المرسومة للمجتمع    

 .السياسي نظام ديناميكي حينذاك
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  SSuuggggeessttiioonn  SScchheemmeeنظام المقترحات نظام المقترحات 

وهو النظام الـذي يهـيء الفرصـة للعـاملين بإحـدى            

لعمل وطـرق   المؤسسات للتقدم باقتراحاتهم لتحسين ظروف ا     

زيادة االنتاج وتحسينه وتخفيض التكاليف،ويتم تشكيل لجنـة        

 .عادة لفحص المقترحات

  MMeennttaalliissttالنظرة الذهنية النظرة الذهنية 
مصطلح يعني أن األفكار أو الصور أو المخطوطات هي         

 ، وتعنى فعالية الفكر في ذاته مسـتقبالً       ،علة ما يقع من أفعال    

 التي تعتمد مـنهج     ويمكن التمييز بينها وبين النظرة العقالنية     

 .التفكير العلمي والمنطقي

  TThheeoorriieessالنظريات النظريات 
 Politicalجوهر النظرية هو تفسير الظـاهرة السياسـية   

Phenomenon،       بينما ال تقوم النماذج سوى بالكشف واإليحاء

للعالقات السياسية والوسائل المفيدة التي يمكن أن يسـتخدمها         

 .الباحث في دراسته أو بحوثه

  
  



 -٤٧٨-

  RRaattiioonnaall  CChhooiiccee  TThheeoorryyختيار العقالني ختيار العقالني نظرية االنظرية اال

وهي نظرية إجتماعية تعلن أن أنسـب موضـوع لعلـم           

االجتماع هو دراسة الفعل االجتماعي، وهي تشترك في علم         

السياسة بجزء من نظرية المباريات باالختيار العقالني السليم        

 وتسمي  ،للمخرج بدال من التصادم الذي يطيح بطرفي النزاع       

 .Exchange Theoryالتبادلكذلك نظرية 

  SSttiimmuullaattiinngg  TThheeoorryyنظرية االستثارة نظرية االستثارة 

وتعرف بنظرية الحافز وتدرس مجال تأثير العنف الـذي         

 ولذلك تسمى نظرية المزاج العـدواني       ،تقدمه وسائل اإلعالم  

Aggressive Cue،  وتفترض النظرية أن التعرض لحـافز أو 

لوجية مثير عدواني من شأنه أن يزيد مـن اإلثـارة السـيكو        

 وهذه اإلثارة يمكن أن تزيد من احتماالت قيام الفـرد           ،للفرد

  .بسلوك عدواني

  نظرية االستنتاج في التقمص الوجدانينظرية االستنتاج في التقمص الوجداني
  IInnffeerreennccee  TThheeoorryy  OOff  EEmmppaatthhyy  

ان يالحظ سـلوكه المـادي      ـــترى النظرية أن اإلنس   

 أي  ،مباشرة ويربط سلوكه رمزيا بحالته النفسـية الداخليـة        

وتفترض النظريـة أن اإلنسـان لديـه         ،بمشاعره وعواطفه 
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معلومات من الدرجة األولى عن نفسه ومن الدرجة الثانيـة          

 Self ويطور اإلنسـان مفهومـه عـن ذاتـه     ،عن اآلخرين

Conceptعلى أساس مالحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص .  

  النظرية البنائية الوظيفيةالنظرية البنائية الوظيفية
  SSttrruuccttuurraall  ––  FFuunnccttiioonnaall--  TThheeoorryy  

هي نظرية في النظم السياسـية      الوظيفية  النظرية البنائية   

رائدها هو عالم االجتماع األمريكي بارسونز       و ،واالجتماعية

 مـن   ،الذي وضع إطاراً وظيفياً لدراسة المجتمـع البشـري        

منطلق أن أي جزء من المجتمع يمكن فهمه في سياق الكـل            

 ويمكن النظـر    ، وهذا الكل هو بمثابة نسق أو نظام       ،فحسب

نسقاً من المتغيرات المتداخلـة والمتسـاندة       للمجتمع بوصفه   

 .وظيفياً

  FFaarrmmiinngg  AAnnaallyyssiissنظرية تحليل اإلطار اإلعالمي نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي 

هذه النظرية من الروافد الحديثة في دراسـات االتصـال          

 وتسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للرسـائل        ،السياسي

 وتقدم النظرية تفسيراً    ،اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم    

ظماً لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالتجاهـات         منت

حيال القضايا البارزة وعالقة ذلـك باسـتجابات الجمهـور          
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 ويتضمن تحليل اإلطـار     ،المعرفية والوجدانية بتلك القضايا   

 البنـاء التركيبـي أو      :اإلعالمي ثالثة مكونات رئيسية هـي     

حوريـة   والفكرة المSyntactical Structureالشكلي لألخبار 

The Matic Structure  واالستنتاجات الضـمنية Rhetorical 

Structure. 

  RReeiinnffoorrcceemmeenntt  TThheeoorryyنظرية التدعيم نظرية التدعيم 

تفترض هذه النظرية أنه ال توجد عالقـة مباشـرة بـين            

 .التعرض للعنف وزيادة السلوك العدواني لدى أفراد المجتمع

  AAggeennddaa--SSeettttiinngg  TThheeoorryyنظرية ترتيب األولويات نظرية ترتيب األولويات 

لنظرية بدراسة العالقات المتبادلة بين وسائل اإلعالم       تهتم ا 

والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديـد أولويـات          

 ،القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع      

وبالطبع فوسائل اإلعالم ال تستطيع تقديم كل القضـايا بـل           

دريجيا تجاه  تركز على بعضها بشدة فتثير اهتمامات الناس ت       

هذه القضايا وتنمي إدراكهم تجاهها مما يجعلهم يفكرون فيها         

ويرتبوا أولوياتهم تجاه هذه الموضوعات التي جعلتهم أجهزة        

اإلعالم يهتمون بها نسبيا وبحجم أكبر من القضايا األخـرى          

 .التي لم تتعرض لها وسائل اإلعالم
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  CCaatthhaarrssiiss  TThheeoorryyنظرية التطهير نظرية التطهير 

حدى النظريات الحديثة في اإلعالم وعلم      نظرية التطهير إ  

تفترض هذه النظرية وجود آثار إيجابيـة لمشـاهدة          و ،النفس

العنف في وسائل اإلعالم، فمشاهد العنف قد تؤدي إلى تقليل          

 وقد تشبع ميل اإلنسان إلى العنف       ،حاجة اإلنسان إلى العدوان   

 فهي قد تساعد على تفريـغ شـحنة الميـل           ،أو حاجته لذلك  

 وقد تؤدي أيضاً إلى تخفـيض       ،اء عند بعض األطفال   لالعتد

 .القلق والتوتر لدى بعض الناس

  SSoocciiaall  LLeeaarrnniinngg  TThheeoorryyنظرية التعلم االجتماعي نظرية التعلم االجتماعي 

هي نظرية هامة ترى أن الطفل      نظرية التعلم االجتماعي    

يكتسب الضمير أو مجموعة المعايير الداخليـة والتـي فـي           

غير مناسب مـن    ضوئها يحكم الطفل على ما هو مناسب أو         

أشكال السلوك بنفس الطريقة التي يكتسب من خاللهـا دوره          

 وذلـك مـن خـالل النمـوذج         ،االجتماعي حسب الجـنس   

 Imitation ومن خالل المحاكـاة  Social Modelاالجتماعي 

 ومن خالل التـدعيم  Vicarious Learningومن خالل العبرة 

 . والتدعيم الخارجيSelf-Reinforcementالذاتي 
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  SSttiimmssoonn  TThheeoorryyظرية ستيمسون ظرية ستيمسون نن

نظرية ستيمسون نظرية أمريكية شهيرة أعلنتها الواليـات     

م وأكدت فيها عـدم اعترافهـا بـأي         ١٩٣٢المتحدة في عام    

وضع أو معاهدة أو اتفاقية يمكن أن تحدث بالقوة أو تحـت            

 .التهديد باستخدام القوة

  PPoolliittiiccaall  TThheeoorryyالنظرية السياسية النظرية السياسية 
ي مجال من مجاالت علم السياسة بل       هالنظرية السياسية   

هو أوسع ميادين علم السياسة بما يتضـمنه مـن عمليـات            

التعريف والتعميم والتصنيف وصياغة المصـطلحات التـي        

 واكتشـاف طبيعـة المجتمـع       ،يدور حولها التفكير السياسي   

 حيث ينصب االهتمـام علـى       ،السياسي ووظائفه وأغراضه  

سياسة ودراسة الظـواهر    دراسة األساس الفلسفي والفكري لل    

 وهي ببساطة وجهة النظر في      ،السياسية العامة دراسة متعمقة   

 ، فهي الفكرة التي توجه الحياة السياسية لشعب معـين         ،الحكم

 .وقد تكون مستوحاة من ثقافته وتاريخه وحضارته

  CCooeerrcciioonn  TThheeoorryyنظرية القهر نظرية القهر 
وهي نظرية تؤكد الحاجة إلى القوة والعنف لدعم أركـان          

 .ظام السياسي وتحقيق الطاعة واالمتثالالن
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  IInntteerreesstt  TThheeoorryy    نظرية المصلحةنظرية المصلحة
وتقوم هذه النظرية علـى إمكانيـة التوفيـق والتحـالف           

والمصالحة بين الجماعات واألفراد ذوي المصالح المختلفـة        

لتحقيق نوع من االنسجام والتوازن االجتماعي الذي يـنهض         

 .عليه النظام العام

  AA  TThheeoorryy  OOff  CCooggnniittiivveeالسلوكية السلوكية النظرية المعرفية النظرية المعرفية 

AAnndd  BBeehhaavviioorraall  CChhaannggee  
 ويـرى مـن خاللهـا أن        ،هي نظرية وضعها روكـيش    

 Tnstrumentalالمعتقدات واالتجاهات والقيم سواء الوسـيلية       

 تنتظم جميعها في إطار نسق عام واحد        Terminalأو الغائية   

 والـذي  Total Belief Systemهو نسق المعتقدات الشـاملة  

م بالتفاعل واالرتباط الوظيفي بين عناصره أو أجزائـه،         يتس

 والقـيم   ،فالقيم الغائية أكثر أهمية ومركزية من القيم الوسيلية       

 .الوسيلية تعتبر أكثر أهمية من االتجاهات

  EElliittee  TThheeoorryyنظرية النخبة أو الصفوة نظرية النخبة أو الصفوة 
 وتعلن انقسام المجتمع إلى     ،وهي نظرية النخبة أو الصفوة    

 الحكام أقلية يستأثرون بالسـلطة      :كومينشريحتين حكام ومح  

والقوة السياسية والمحكومين أغلبية ال تشارك وال تؤثر فـي          
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 ،عملية صنع القرار داخل المجتمع وعليها السمع والطاعـة        

 موسكا وباريتو وروبرت مشلز وبرنهام      :ومن رواد النظرية  

 :ومن مصطلحات النظرية..ورايت ميلز

 Economic  Approachاالتجاه االقتصادي للنخبة  -

ويعني بالنخبة صفوة إدارية تكنوقراطية لها سيطرة 

 ورائد هذا االتجاه ،اقتصادية وسياسية على المجتمع

 .برنهام

 Organizationalاالتجاه التنظيمي للنخبة  -

Approach، ويعني أن سيطرة النخبة تعود إلى ما 

 ومن رواد هذا االتجاه ،لديها من مهارات تنظيمية

  .ميشلموسكا و

 Institutional  Approachاالتجاه المؤسسي للنخبة  -

ويعني أنه يمكن فهم تكوين النخبة في ضوء البنية 

ورائد هذا االتجاه ،االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

 .زرايت ميل

 Psychological Approachاالتجاه النفسي للنخبة  -

ومن خالله تتكون النخبة من األشخاص المبرزين في 
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 ومن رواد هذا االتجاه ،ميادين النشاط اإلنسانيكافة 

 .باريتو

 وتعني كيفية Elite Recruitmentتجنيد النخبة  -

الوصول إلى قمة الهرم السياسي والتكتيكات أو 

 .ميكانيزمات االختيار بين المتطلعين للقيادة

 أي قياس درجة Elite Integrationتكامل النخبة  -

أو التضامن بين أعضاء التماسك أو التكامل أو التجانس 

 .النخبة ودرجة االتفاق بينهم على األهداف والسياسات

 وهو يعني كيف Elite Compositionتكوين النخبة  -

تتكون النخبة في المجتمع وكيفية الدخول إلى النخبة 

 .وكيفية تمثيل الشرائح االجتماعية في بنية النخبة

اس  وهب انعكPolitical Residuesالرواسب السياسية  -

الميول الفطرية اإلنسانية على العمل السياسي من الميل 

 .للتأمل والتفكير أو الميل إلى البقاء والنظام واالستقرار

 وهي ما تتمتع به النخبة من Elite Powerقوة النخبة  -

قدرات تنظيمية كبيرة ومن قدرة على التماسك في 

 .مواجهة القوى األخرى في المجتمع
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 وهي الصفوة التي Governing Eliteنخبة حاكمة  -

تقوم بدور هام في عملية الحكم بشكل مباشر أو غير 

 .مباشر

 وهي  Non-Governing Eliteنخبة غير حاكمة  -

مجموعة األشخاص المرموقين في ميادين ال صلة لها 

بالعمل السياسي وال تأثير لنشاط عملهم على العمل 

 .السياسي

ه النخبة أو  وهو ما تملكElite Positionوضع النخبة  -

الصفوة من أشياء يقدرها المجتمع من ثروة أو مكانة 

 .دينية أو سياسية أو اجتماعية

  IInnfflluueenncceeالنفوذ النفوذ 

وهو القدرة على حمل اآلخرين أن يفعلوا ما نريـدهم أن           

 .Sanctions نفس مفهوم القوة باستثناء العقوبات ،يقوموا به

  SSyynnddiiccaatteeالنقابة النقابة 
لى أي  تجمع مهني ألعضاء      النقابة مفهوم حديث ويشير إ    

 قد يكون عمـالي وقـد       ،طائفة واحدة في تنظيم رسمي واحد     

 وهو تجمع يدافع عن حقوق أعضـائه        ،يكون فئوي أو مهني   

في المجتمع ويوفر لهم الحماية المهنية ويمثلهم في التنظيمات         
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 وأصبحت النقابات اآلن من أشهر رمـوز التنشـئة       ،الرسمية

 ضمن القوى الضاغطة التي تؤثر      واالجتماعية ومن السياسية  

على الحكومات ولها نشاط سياسي بارز في كل المجتمعـات          

 .في العالم المعاصر

  UUnniioonniizzaattiioonnنقابات العمال نقابات العمال 

هي االتحادات العمالية التي تعمل على الدفاع عن مصالح         

 وهي التي تنظم    ،العمال ضد مصالح وأطماع أرباب األعمال     

جور والحصول على الحقـوق     المطالب العمالية من رفع األ    

المختلفة وتنظم االضرابات والتوقف عن العمل وغير ذلـك         

 .من الوسائل لحماية العمال وحقوقهم

  FFoouurrtteeeenn  PPooiinnttssالنقاط األربعة عشرة النقاط األربعة عشرة 

هي النقاط أو األسس التي أعلنهـا الـرئيس األمريكـي           

 وتضـمنت   ،م لتحقيق المصالح األمريكية   ١٩١٦ويلسون عام   

ـ     ن الدبلوماسـية السـرية واسـتبدالها       ضرورة اإلقـالع ع

بدبلوماسية مفتوحة وإزالة جميع الحواجز االقتصـادية بـين         

األمم وإقامة تنظيم دولي لضمان االستقالل السياسي والسالمة        

األقليمية لجميع الدول وحق تقرير المصير، وغيرهـا مـن          

 .المباديء
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  CCrriittiicciizziinnggنقد نقد 

معارف والخبرات  النقد أحد المهارات التي تتصل بتقييم ال      

 إذ تمكنه من القيـام      ،والمعلومات التي يحصل عليها اإلنسان    

بالتقييم والفحص الدقيق لكافة عناصر الموضوع المسـتهدف        

 بـل   ، والنقد في مجال الحقوق الخاصة باإلنسان تقابل       ،بالنقد

 حرية إبداء الرأي المكفولة لإلنسان عبـر المواثيـق          ،تماثل

 إذا ارتكزت على تحديد مـواطن       ،ةالدولية واألديان السماوي  

 وهناك النقد السياسـي والنقـد االجتمـاعي         ،الضعف والقوة 

 .الخ...واالقتصادي واألدبي والفني

  AAddvveerrssee  CCrriittiicciissmmنقد مضاد نقد مضاد 

النقد المضاد هو النقد الذي تتعرض له بعض مؤسسـات          

النظام السياسي من قبل المعارضة أو المؤسسات اإلعالميـة         

م بـه بعـض المؤسسـات السياسـية ضـد           المستقلة أو تقو  

 وال يسمح بالنقد المضاد ذي الصبغة العامة في         ،المعارضين

 .أغلب الدول النامية

  TTrraannssmmiissssiioonn  OOff  PPrreesseenncceeنقل الحضور نقل الحضور 

 عمليـة االشـتراك فـي       مصطلح نقل الحضور يشـير    

المؤتمرات عن بعد أو أن يتحاضر مع اآلخرين في جـدلهم           
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كان واحد عن طريق استخدام     وسمرهم دون أن يجتمعوا في م     

الوسائل التكنولوجية الحديثة من الفيديو كونفرانس والهـاتف        

 .واإلنترنت وخالفه

  FFllaasshh  BBaacckkالنكوص إلى الماضي النكوص إلى الماضي 

هي حالة نفسية تعود باإلنسان إلـى     النكوص إلى الماضي    

 ،الرجوع لحالة الطفولة الشعورياً والقيام بتصرفات طفوليـة       

 ويشـعر بهـذه     ،لفرد بعدم األمان  وهذا يتم في حالة شعور ا     

الحالة أكثر األفراد الرهائن الذين يقعون في يـد الجماعـات           

اإلرهابية نتيجة حاجة هؤالء لعون أسرهم لعقد صفقة لفـك          

احتجازهم فيصابون بحالة نكوص إلـى مـا يشـبه الحالـة            

أي أنهـم  Traumatic Psychological Infantilismالطفوليـة  

اد على إناس آخرين مثلما يشـعر       أصبحوا يشعرون باالعتم  

 فيضطر بعضهم للتشبه بأسلوب األطفال      ،الطفل بالحاجة ألمه  

  .ويزداد طواعية وخضوعا وتقربا لمحتجزيه

  IIddeeaall  TTyyppeeنمط مثالي نمط مثالي 
 أعضـاء النظـام     بهي األسلوب األمثل الذي ينتهجه أغل     

  . ويخضع له الناس خالل مرحلة تاريخية محددة،االجتماعي
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  SSttaannddaarrddiizzaattiioonnالنمطية النمطية 

 وتتطلب تسهيل عملية اإلنتـاج      ،هي نقيض التفرد  النطية  

بما ينطوي على زيادة درجة تقسـيم العمـل أو التخصـص            

 فهي صورة هامة من صـور       ،وميكنة اإلنتاج وتقسيم العمل   

 ويقصد بها إحالل اإلنتاج الكبير      ،عمليات اإلنتاج واالستهالك  

 مما يـؤدي إلـى      ، محل اإلنتاج المتفرد   )النمطي(أو الواسع   

 .استهالك متميز جماهيري تدفع الهوية من أجله ثمناً باهظاً

    GGrroowwtthhالنمو النمو 
 ،وهو من المفاهيم التي تركز على البعد الديناميكي للنظام        

أي عمل التغير الذي يصيب النظم بفعل عمليات تتولـد فـي      

داخل النظم ذاتها أو بفعل االستجابة لتعديل فـي الظـروف           

 المفهوم على مدي تزايد أو نقص القـوة فـي           البيئية، ويدل 

 ويتخذ متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج          ،النظام السياسي 

 أو الدخل الفردي مؤشراً منفصال للنمـو   GNPالقومي العام

 فالنمو يسـتخدم كمـرادف للتنميـة        ،والتنمية على حد سواء   

Development. 
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      MMooddeellالنموذج النموذج 
ـ      عادة والنموذج يشير  ة أو افتراضـات     إلى تقاليـد عام

وهناك رابطة منطقية    ،وأدوات تكتيكية ألنظمة علمية خاصة    

Logical Connectionفالنماذج ، تجمع بين النموذج والنظرية 

تكتب مكان النظرية شريطة أن تكون قابلة لإلثبات التطبيقي         

  .Sufficient Empirical Confirmationالكافي 

 Dominant Modelالنموذج المهيمن 

وذج ماركسي في التحليل السياسـي ألن الصـراع         هو نم 

عندهم حالة من الهيمنة والخضوع يمكن التخلص منها عبـر          

 وعندها ستهيمن الطبقة    ،تحول شامل لألوضاع التي أفرزتها    

 .العاملة بعد انهيار الرأسمالية

  TTeell..  &&  RRaaddiioo  FFoorruumm  نوادي المستمعين والمشاهديننوادي المستمعين والمشاهدين

ـ         ات المسـتمعين   وهي نوع من األندية يهدف إلى جمع فئ

والمشاعدين حول جهاز التلفزيون والراديو يسـتمعون إلـى         

 وتستخدم  ،برامجه ويناقشونها ويربطون بينها وبين مشكالتهم     

 وكـذلك كوسـيلة لـربط       ،هذه األندية كوسيلة لتعليم الكبار    

 كما يحدث في مصر عندما أنشـأت الهيئـة         ،الشباب بالوطن 
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 للشباب مـن    Tele-Clubsالعامة لالستعالمات أندية المشاهدة     

 . سنة٢٥ـ١٨سن 

  NNoobbeell  ((AAllffrreedd))نوبل نوبل 

هو كيماوي سويدي ومن أثرياء العالم بين رجال الصناعة         

 وجمـع مـن     ،بالسويد واشتهر باختراعه للديناميت الحديث    

 وتكفيراً عن ذنبه ضد البشرية أسـس        ،اختراعه أمواالً طائلة  

جيعه بـين   بأمواله جوائز نوبل في األدب والعلم والسالم وتش       

 وبدأت الجوائز في نهاية القرن التاسع عشر ومستمرة         ،العالم

 .حتى اآلن

    NNeeww  ––  TThhoommiissmmنيوتومزم نيوتومزم 
 أي محاولـة تكييـف سـلطة        ،هي مفهوم القومية الجديدة   

 حيث كان لهـذه     ،الكنيسة الكاثوليكية وفق األوضاع الحديثة    

الكنيسة سلطة كبيرة وما زالت محتفظة بالشكل الـذي أورده          

 .ديس توما األكويني في بعض البالد القوميةالق
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  حرف الهاءحرف الهاء
  HHiieerraarrcchhyyهرمية هرمية 

وهي التدرج السياسي داخل التنظيمـات السياسـية مثـل        

األحزاب ويكون االنتماء والجهد هو الطريق للصعود الهرمي        

 .بصرف النظر عن العقائد والعصبيات

  AAlllleezz  llaa  FFiilllleessهلموا وتقدمن يافتيات هلموا وتقدمن يافتيات 
وهو شعار يسود العالم من خالل سياسة العولمة إللغـاء          

التفاوت بين األجناس والـدعوة لتحسـين أوضـاع النسـاء           

وتحسين فرصهن في التعليم والعمل واألجور وقيادة الـبالد         

 . دون النظر لقدراتهن على هذه المساواة،والشعوب أيضاً

  IIddeennttiittyyالهوية الهوية 
 فهي عملية تمييز الفرد لنفسه      ؟، من هو  :الهوية مشتقة من  

 والهوية الواضحة هي هويـة جـواز        ،عن غيره من سماته   

 أمـا مبـدأ الهويـة       ،السفر التي تحدد جنسية الفرد وديانتـه      

 فالهويـة أن    ،المقصود به أن الموجود هو ذاته أو هو ما هو         

يعرف الشخص جذوره وميوله ويؤكد علـى انتمائـه لهـذه           

 .الجذور
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  PPeeooppllee’’ss  IIddeennttiittyyهوية الشعب هوية الشعب 
هي الشعور القومي واالنتماء الفعلي ألمة مـن األمـم أو           

 .لشعب من الشعوب

  IInnffrraassttrruuccttuurreeهياكل البنية األساسية هياكل البنية األساسية 
 ،وهي أساس تحقيق البرامج الطموحة للتنمية اإلقتصـادية       

ويقصد بها إنشاء المشرعات التي تخدم عملية النمو الزراعي         

ت وتوفير وسائل   والصناعي واالجتماعي من طرق المواصال    

 .النقل واالتصاالت والصرف الصحي والزراعي وغيرها

  EElleeccttoorraatteeالهيئة االنتخابية الهيئة االنتخابية 
وهي عبارة عن تجمع الناخبين الذين لهـم حـق اإلدالء           

بأصواتهم في االنتخابات والذين لهم القـدرة علـى اختيـار           

 .ممثليهم بكل حرية

  PPrreessttiiggeeالهيبة الهيبة 
ة والسياسية للفـرد أو     وهي المكانة السلطوية واالجتماعي   

 وهي مفهوم اجتماعي قد     ،لألسرة أو للجماعة داخل المجتمع    

 ٠يعادل الشرعية في المجتمعات التقليدية
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  HHeeggeemmoonnyyهيمنة هيمنة 
مصطلح سياسي يعبر عن النفوذ السياسي الذي تمارسـه         

دولة قوية على دولة أخري بقصد تحجيمهـا عـن السـاحة            

ـ   (الدولية والسيطرة الفعلية     علـى شـئونها    ) ميةغيـر الرس

وسلطاتها وقراراتها وأوضـاعها دون الحاجـة لالحـتالل         

 .العسكري لها

  UUnniioonniisstt  DDoommiinnaattiioonnهيمنة اتحادية هيمنة اتحادية 

وهو مصطلح يطلق على السياسات التـي تتبعهـا أكبـر           

وأقوى األطراف في اتحاد فيدرالي ضد األطراف األخـري         

  من خالل فرض السيطرة الفعليـة     ،بقصد فرض النفوذ بالقوة   

 كما حدث في يوغسـالفيا مـن جانـب          ،في أجهزة االتحاد  

الصرب وفي تشكيسلوفاكيا واالتحاد السوفيتي مـن جانـب         

 .رهاي وغ...الروس
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  حرف الواوحرف الواو
  DDuuttyyالواجب الواجب 

 ألنه الشـعور بـااللتزام      ،الواجب هو عصب الحياة كلها    

 ،خالقيةتجاه القيم وتجسيد السلوك المؤدى لتحقيق الغايات األ       

 : فالواجـب  ،والدافع الباطن إلى تنفيذ ما تقضى به األخـالق        

 ويقابـل   ،كلمة سامية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع واألمة       

 ويتعادل الواجب مع الحق من أجـل سـعادة          ،الواجب الحق 

 .الفرد والمجتمع في الحياة اإلنسانية

  EE  PPlluurriibbuuss  UUnnuummواحد من كثير واحد من كثير 

 .ي أمريكي أعلنه الكاتـب أ     هو شعار قوم  واحد من كثير    

 ، هاريسون عالم الكالسيكيات في كتابة عن الهوية الثقافية        .ب

 وهـو شـعار     ،وهو شعار مرفوع للتعددية الثقافية األمريكية     

 ويـدعو للتعـدد     ،يفتقد التراث الكالسيكي ويختلط بالغموض    

 .والتنوع الثقافي والثقافة المتعددة

  SSoocciiaall  RReeaalliittyyالواقع االجتماعي الواقع االجتماعي 
هوم يعني أن القوى المختلفة في المجتمع هـي حقـائق           مف

مماثلة تماماً لوجود األفراد وتفاعالتهم المباشرة وأنشـطتهم        
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اليومية وأن حقائق الوجود االجتماعي على المستوى األصغر        

 .والمستوى األكبر يكمل بعضهم البعض

  PPoolliittiiccaall  RReeaalliittyyالواقع السياسي الواقع السياسي 
رة ومالحظاتنـا للنسـق     هو خبرتنا المباش  الواقع السياسي   

 .السياسي وطريقة عمله وتفاعالته على المستويات المختلفة

  RReeaalliissmmالواقعية الواقعية 
وهي النظرة السائدة للسياسة الدولية أو العالقات التي تقوم         

 وتشدد هذه الواقعيـة علـى   Inter-State Politicsبين الدول 

الطبيعة التصادمية للسياسة الدولية وتصـف هـذه السياسـة          

 .ضطراب والتنافسباإل

  SSoocciiaall  RReeaalliissmmالواقعية االجتماعية الواقعية االجتماعية 
وهو مصطلح يشير إلى أن كل مجتمع له وجود في حـد            

 وهو وجود   ،ذاته يحتوي ويحدد وجود األفراد الذين يكونونه      

 .ال يمثل مجرد حاصل جمع هؤالء األفراد

    ””ss  CChhaarrtteerr““EEll  MMaaddiinnaaوثيقة المدينة المنورة وثيقة المدينة المنورة 

تي كتبها الرسول محمـد عقـب       وثيقة المدينة المنورة ال   

هجرته للمدينة وتأسيس الدولة اإلسالمية بها وثيقة هامة فـي          
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 ألنها أعطت للمسلمين من المهـاجرين       ،مجال حقوق اإلنسان  

 ومن  ،واألنصار واليهود القاطنين بالمدينة الحقوق والواجبات     

لليهود ( ٢٥ حـرية االعتقاد لليهود كما جاء في البند         :أهمها

 كمـا   ،)مسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم      دينهم ولل 

 من هذه الوثيقة على حق الحرية الشخصية        ٤٧نصت المادة   

 ألن  ،)إن من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمـن بالمدينـة           (

 أي حق الفرد    ،الحرية الشخصية في جوهرها هي حق األمن      

في أن يكون آمناً من االعتداء عليه في نفس أو عـرض أو             

 ووثيقـة   ، وله الحرية في أن يـروح ويغـدو        ،مأوىمال أو   

المدينة هامة للغاية في التأكيد اإلنساني على الحقوق اإلنسانية         

 .العامة والخاصة

  EExxiisstteennttiiaalliissmmوجودية وجودية 

الوجودية مذهب سياسي واجتماعي وفلسفي يـؤمن بـه         

 ،)أنا أفكر إذت أنا موجود    (ديد من المفكرين في العالم      ــالع

 قاد الوجودية   ، وهذا كل شيء   ،نسان بوجوده يعني تعريف اإل  

 ويعلن أن اإلنسان له مطلق      ،السياسية كيرجار دوروط سارتر   

 واإلنسـان قـد     ، والوجود قبل الجوهر   ،الخيار في تصرفاته  

 .يسعى للحرب فيشقى أو يسعى للسالم فيسعد
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  DDeecciissiioonnaall  UUnniittوحدة قرارية وحدة قرارية 
ـ    وحدة صنع القرار أو الوحدة القرارية        ة هـي أي منظم

داخل المجتمع تكون جزءا من عملية صنع القرار ونشـاطها          

 ،يؤثر ويتأثر بنشاط بقية أجزاء أو وحدات بناء صنع القرار         

 .كالبرلمان مثالً

  MMuullttii--MMeeddiiaaالوسائط المتعددة الوسائط المتعددة 

وهي وسائط متعددة على صعيد تكنولوجيـا المعلومـات         

تمثل أرضاً خصبة لدراسة العالقة بين اللغة وفنون الشـكل          

موسيقي وكيف تمتزج هذه األنساق الرمزية مع بعضـها         وال

إنها وسـائط علميـة     ،البعض وأثر هذا االمتزاج في المتلقى     

 .تكنولوجية لعصر المعلومات

  MMaass  MMeeddiiaaالوسائط اإلعالمية الجماهيرية الوسائط اإلعالمية الجماهيرية 
الوسائط اإلعالمية واإلتصالية الجماهيرية هي الوسـائط       

م جمـاهيري   المتاحة حاليا من فضائيات وتلفزيونات وإعـال      

واسع النطاق عبرالحدود يؤصل لمفهـوم القريـة الكونيـة          

 .والعولمة
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  وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير وسائط إعالمية حسب طلب الجماهير 
MMaassss  CCuussttoommiizzaattiioonn  

هو تعبير لما سيحدثه التلفزيون التفاعلي في عصر ما بعد          

 حيـث سـيتحكم   Mas Mediaالوسائط اإلعالمية الجماهيرية 

ون في مقدورهم تعديل    المشاهدون في برامجهم الخاصة وسيك    

جدول مواعيد البرامج كي يتالئم مع مواعيـدهم وأذواقهـم          

 .الشخصية

  MMaassss  MMeeddiiaaوسائل االتصال الجماهيرية وسائل االتصال الجماهيرية 

وهي الوسائل التي تنقل بها الصفوة الحاكمة أو السـلطة          

 الرسـائل التـي   ،القائمة أو القيادة السياسية لبلد ما أو دولـة     

 تختلف ـ بصورة كلية  تسمح بتوجيهها أو تعبر عن آراء ال

ـ    ..ـ عن آرائها إلى أعداد كبيرة من الناس         ، دون أن تتقيد ب

 الكتب والمجالت   : ومن أمثلتها  ،أو تقتصر على طائفة معينة    

 ... وما إلى ذلك،والصحف والراديو والتلفزيون والسينما

  PPoolliittiiccaall  DDeevviicceessوسائل سياسية وسائل سياسية 

ـ          ية هي مجموعة من األدوات تسـتخدمها الـنظم السياس

المختلفة لتحقيق أهداف منها التفضيالت للمصـالح الحاكمـة         

 ومن هذه الوسائل االستفتاء     ،والوضع العامل القوي للحكومة   
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واالنتخابات واالجراءات البرلمانيـة والسياسـات الحزبيـة        

واالجتماعات والمؤتمرات الشعبية والمفاوضات مع النقابات      

 .ومع الممثلين األجانب

      CCeenntteerrوسط وسط 
 Centrists أهل الوسط انظر

  MMeeddiiaattiioonnالوساطة الوساطة 

فهي تعنـى   ،الوساطة مبدأ حميد في حياتنـا المعاصـرة       

 ويعنى بها عموماً شـخص      ،المساعي الحميدة لتجنب الحرب   

ثالث في التزاع بين طرفين وبموافقتهما القتراح حل بفـض          

 ويعنى المصطلح أيضاً الدراسة الموسـعة       ،المنازعات بينهما 

 ويسبق التحكيم الذي يكون اجبارياً عكـس        ،للمساعي الحميدة 

 .الوساطة االختيارية

  TTuutteellaaggeeوصاية وصاية 

الوصاية هي عملية إشراف دولة أو جهاز علـى دولـة           

أخرى أو جهاز آخر حتى يبلغ رشده ويستكمل نموه ويصبح          

 وكان مجلس الوصاية من أهـم       ،قادراً على حكم نفسه بنفسه    

هم في اسـتقالل عـدد      أجهزة األمم المتحدة عند إنشائها وسا     

 .كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم
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  SSttaattuuss  QQuuooالوضع الراهن الوضع الراهن 

الوضع الراهن هو الموقف الحالي أو آخر التطورات في         

 والذي من خالله تنطلق دعـوات       ،النظام أو السياسية المعينة   

 .اإلصالح والتطوير

  PPaattrriioottiissmmالوطنية الوطنية 

باطه بشـعب أو    الوطنية هي شعور يتكون عند الفرد بارت      

 فالوطنيـة هـي     ،جماعة معينة والوالء لنظام هذا الشـعب      

 والوطنيـة فـي   ،الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة معينة  

كافة مظاهرها عبارة عن الدافع الذي يـؤدي إلـى تماسـك            

األفراد وتوحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده وقيمه والدفاع عنه        

  .بالغالي والنفيس

  CCoonnvveerrssiioonn  FFuunnccttiioonnية للنظام ية للنظام الوظائف التحويلالوظائف التحويل
وهي تشير إلى العمليات المتعلقة بالتعبير عن المصـالح         

 .وتجميعها وصنع القرارات والقوانين والسياسات وتطبيقها
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  وظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسيوظائف التكيف واالستمرار للنظام السياسي
  SSyysstteemm  MMaaiinntteennaannccee  &&  AAddaappttaattiioonn  FFuunnccttiioonnss  

نيد السياسـي   وهي جانب وظيفي يدور حول التنشئة والتج      

 .من أجل خلق التأييد للنظام والوالء واالنتماء له

  MMaanniiffeessttالوظائف الظاهرة الوظائف الظاهرة 
هي اآلثار المباشـرة التـي      الوظائف الظاهرة الواضحة    

 .يتوقع األفراد حدوثها من النظام السياسي

  LLaatteennttالوظائف الكامنة الوظائف الكامنة 
 .وهي النتائج العرضية لعمل النظام السياسي

  FFuunnccttiioonnالوظيفية الوظيفية 
 ويعتبر مرادفاً لمصطلح    ،هي مفهوم حركة فكرية شاملة    و

وهي أداة تحليلية تحدد لنا ما يجب أن نبحـث  ،Use االستخدام

عنه وتقدم لنا تفسير لنشاط التنظيمات السياسية مـن حيـث           

 .تأثيرها وتأثرها باألنساق األخرى
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  AAwweerreenneessssاالنتباه االنتباه / / الوعي الوعي 
 وينطـوي   ،باشراًوهي إدراك الفرد لما يحيط به إدراكاً م       

الوعي على وقوف الفرد على فكرة جديدة وشعوره بحاجـة          

 .إلى مزيد من المعلومات عنها

  RRaaccee  CCoonnssiioouussnneessssالوعي الساللي الوعي الساللي 

الوعي الساللي مفهوم يشير بوضـوح وصـراحة إلـى          

 وتعود أساساً إلى لون البشرة      ،التعصب الساللي أو العنصري   

الم اليوم والوعي   التي هي أساس المشكالت العنصرية في ع      

الساللي هو نظرة شعب من الشعوب في سـماتهم القوميـة           

 .والشخصية والتفاخر بهذه السمات والصفات

 .أنظر التفرقة العنصرية/ 

  FFaallssee  CCoonnsscciioouussnneessss  ))الفالصوالفالصو((الوعي المزيفالوعي المزيف

وهو تعبير يطلق على ما يحدث في االنتخابـات حيـث           

قـات البيضـاء    يختار الفقراء المرشح الغني من أصحاب اليا      

نتيجة حملته االعالمية والتي تنشر الوعي الزائف عنه ممـا          

يحول الطبقات العمالية إلى جبهته ويحصل علـى أصـواتهم         

 وهو  ،وعي زائف وهناك معنى لل  .نتيجة الوعي الزائف لديهم   
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الوعي الذي ينتشر بين طبقة البروليتاريا فـي المجتمعـات          

ازية هناك لخدمـة     والذي يبث عن طريق البرجو     ،الرأسمالية

 .مصالحها االقتصادية بعيداً عن حقوق العمال

  SSoocciiaall  FFaaccttssالوقائع االجتماعية الوقائع االجتماعية 
الوقائع االجتماعية مفهوم ومصطلح يمتزج مـن خاللـه         

 ،هي جوهر علم االجتمـاع     فأصبحت   ،التأريخ بعلم االجتماع  

وهي نتاج خالص للتفاعالت االجتماعية ولخصائص الحيـاة        

 .تماماً عن السمات الفرديةالجمعية المستقلة 

  وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيلوكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل
    UUnniitteedd  NNaattiioonnss  FFoorr  RReeffgguueeeess  AAnndd  RRee--PPrreeppaarr  ((UUNNRRRR))  

 ،١٩٤٣ُأنشئت عـام    وكالة األمم المتحدة للغوث والتأهيل      

 وتسيطر الواليات المتحدة    ،حيث أقامتها ثالث وأربعون دولة    

 وكانت  ،حايا الحرب  وهدفها منح المعونة الغذائية لض     ،عليها

المعونة مشروطة بأال تستخدم كسالح سياسـي وأال يجـري          

التمييز ألسباب عنصرية أو دينية أو سياسية، ورغـم ذلـك           

 .كانت االعتبارات السياسية تسيطر على عمل هذه الوكالة
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  وكالة التنمية الدولية األمريكيةوكالة التنمية الدولية األمريكية
    UUnniitteedd  SSttaatteess  AAggeennccyy  FFoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ((UUSSAAIIDD))  

هي الجهة المختصة في اإلدارة األمريكية لتقديم مساعدات        

مختلفة لمختلف شعوب العالم ضـمن الميزانيـة الفيدراليـة          

 بشـرط   ،األمريكية، من خالل الدفاع عن المصالح األمريكية      

إشراف الوكالة على عملية إنفاق مبالغ المسـاعدات والتـي          

 مسـاعدات مـن     غالباً ماال تكون مساعدات نقدية بل تكون      

خالل مشروعات مختلفة تستخدم فيها الخبرة والتكنولوجيـا         

 .األمريكية

  وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
  UUNNRRWWAA::  RReelliieeff  AAnndd  WWoorrkkss  AAggeennccyy  FFoorr  PPlleessttiinnee  

RReeffuuggeeeess  IInn  TThhee  NNeeaarr  EEaasstt  

هي وكالة دولية   وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

 ١٩٥٠ وبدأت نشاطها عام     ١٩٤٩دة عام   أنشأتها األمم المتح  

كهيئة مؤقتة لمساعدة الالجئين الذين فقدوا ديارهم في حرب         

 وقدمت خدمات جليلـة للشـعب الفلسـطيني فـي           ،م١٩٤٨

مجاالت التعليم والتدريب المهني والصحة وخدمات اإلغاثـة        

وتطورت أنشطتها حتى   ،وما زالت تمارس نشاطها حتى اآلن     
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اية التسعينات من القرن الماضي نحـو       بلغت ميزانيتها مع بد   

 . مليون دوالر سنويا٢٥٠ً

  وكالة المخابرات المركزية األمريكيةوكالة المخابرات المركزية األمريكية
  CCIIAA / /CCeennttrraall  IInntteelllliiggeennccee  AAggeennccyy  

 ،هي محـور عمل السياسات األمنية في الداخل والخارج       

وهي الهيئة المختصة بالدفاع عن مصالح الواليات المتحـدة         

صة بالمعلومات االستخباراتية في    األمريكية ألنها الجهة المخت   

 فهي  ، ولها مكاتب في مختلف أنحاء العالم      ،اإلدارة األمريكية 

وكالة حكومية أمريكية للتجسس وجمع المعلومـات أنشـئت         

م لتكـون   ١٩٤٧بموجب قانون األمن القومي األمريكي عام       

 .أداته الرئيسية في االستخبارات

  WWaallll  SSttrreeeettوول استريت وول استريت 

ي الواليات المتحـدة األمريكيـة وبـه        هو شارع المال ف   

  .البورصة األمريكية والبنوك العمالقة

  WWeessttmmiinnsstteerrويست مينستر ويست مينستر 

هو مقر الحكم في بريطانيا أي مقـر مجلـس الـوزراء            

 .البريطاني
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  حرف الياءحرف الياء
  MMaaiinnllaannddاليابسة اليابسة 

اليابسة لفظ يطلق على األرض األم أو األرض التي تكون          

 في أي مكان على سطح الكرة األرضية        ،ان معيشة  البشر   مك

 .بخالف الماء

  UUttooppiiaaيوتوبيا يوتوبيا 
هي المثاليات السياسية أو النظريات التي تهدف إلى إبراز         

 .وتمجيد الحالة الطبيعية الفطرية للبشر

  ))UUNNEESSCCOO((يونسكو يونسكو 
 نظر منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة ا

United Nations Eductional , Scientific And Culture 
Organization                 

إحدى منظمات األمم المتحدة التي تهتم بشـئون العلـوم          

 وهي تقدم منحاً ضخمة ومساعدات طيبـة        ،والتربية والثقافة 

للدول التي ال تستطيع اإليفاء بحقوق أفرادهـا مـن التعلـيم            

 والذي  ،الحد األدني من الثقافة   والتربية والحياة الكريمة وتلقي     

 .يمكنهم من التواصل مع غيرهم من أفراد الدول األخرى
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  ((UUNNIICCEEFF))يونيسيفيونيسيف
 نظر صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدةا

United NationsChildern,s Fund  
إحدى منظمات األمم المتحدة التي تهتم بمتابعة والتأكد من         

لى األقل ـ من حقـوقهم   تمتع أطفال العالم بالحد األدنى ـ ع 

 فهي تلعب دوراً بارزاً في      ، لذلك ،الصحية والتعليمية والبيئية  

التنبيه إلى هذه الظروف المأساوية التي يحرم فيها األطفال ـ  

 وتقـوم   ،باعتبارهم بشراً من كافة حقوقهم ومن أبسط حقوقهم       

بتخصيص جزء كبير من مواردها وأنشطتها لهذه الفئات من         

 .يما في الدول التي تتعرض لكوارث خطرة ال س،األطفال
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الحمد هللا رب العالمين على نعمه الجليلة وآالئه العظيمـة          

 أما  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم        

 ...بعد

 من إعـداد هـذا المعجـم         ،هفقد انتهينا بحمد اهللا وفضل    

وهذه الموسوعة  الحديثـة      ،لحقوق اإلنسان الشامل والميسر   

 وما يرتبط   ،المتكاملة للمصطلحات الخاصة بالحقوق اإلنسانية    

بها من مصطلحات اجتماعية واقتصادية ونفسية وإعالميـة         

 وما يصاحبها من مصـطلحات      ، وقانونية وسياسية  وتاريخية

حديثة عن العصر الحالي العصـر الحـديث وهـو عصـر            

والبد أن نتعايش معـه      هذا العصر الذي نعيش فيه       ،العولمة

 ...سواء رضينا أو أبينا
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وال يسعنا في هذه الخاتمة العاجلة إال أن نشكر كل مـن            

 لخدمـة   ،ساعدنا وساهم معنا في إنجاز هذا العمل العمـالق        

 ولخدمة الباحثين عن حقوق     ،المثقف العربي أينما كان ووجد    

 وعلـى رأس    ،اإلنسان في عصر الطريق السريع للمعلومات     

 لكال المشـتركين    ألسرة الكريمة من الزوجة واألوالد    هؤالء ا 

 الذين تحملوا كثيراً من أجل خروج هذا        ،في اإلعداد والتأليف  

 والناشـر   ..العمل إلى النور بشكله الحالي المتكامل والثري      

الذي دفع هذا العمل ليكون بين يدي القاريء الكريم مـتحمالً           

 وأيضـاً نشـكر     ..كثيراً من الجهد والمعاناة والمال أيضـاً      

الزمالء الذين ساعدونا في أي مرحلة من مراحل إعداد هـذا           

 فـي سـبيل     ،المعجم على ما قدموه لنا من دعم لغوي وفني        

ي الجديد في نوعه والفريـد فـي        موسوععمل ال تكامل هذه ال  

  ...مادته

 ...نسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه

 انالمؤلف
 م٢٠٠٦ي يناير منوفية ف/ قويسنا 
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  استمارة استطالع رأياستمارة استطالع رأي
 مؤلف معجم مصطلحات حقوق اإلنسان/ إلى السادة 

/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي      / السيد األستاذ الدكتور    

 مصر/ محافظة المنوفية / ٣٢٦٣١قويسنا /  شارع غراب ٣

 السيد األستاذ زكريا القاضي بنفس العنوان

 
 تحياتنا،،،

 ،لحات حقوق اإلنسان واستمتعنا بـه     لقد قرأنا معجم مصط   

 ونعلـق علـى الجهـد       ،ونود أن نعلن رأينا في هذا المعجم      

 : وذلك  على الوجه التالي،المبذول في تنفيذه

 النقاط اإليجابية التـي يمكـن تـدعيمها فـي            النقاط اإليجابية التـي يمكـن تـدعيمها فـي           ::أوالأوال
  ::الطبعات التاليةالطبعات التالية

  ـ١

  ـ٢

  ـ٣

  ـ ٤



 -٥١٧-

   ـ ٥

  ـ ٦

  :: النقاط السلبية التي يمكن تالفيها النقاط السلبية التي يمكن تالفيها::ثانياثانيا
  ـ ١

  ـ ٢

  ـ ٣

  ـ ٤

  ـ ٥

  ـ ٦

  :: المصطلحات التي يمكن إضافتها للكتاب المصطلحات التي يمكن إضافتها للكتاب::ثالثاًثالثاً
  ـ٢ ـ                           ١

  ـ٤ ـ                           ٣

  ـ٦ ـ                           ٥

  ـ ٨ ـ                           ٧
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 مصـطلحات موجـودة ونريـد مزيـد مـن            مصـطلحات موجـودة ونريـد مزيـد مـن           ::رابعاًرابعاً
  ::ت عنها داخل المعجمت عنها داخل المعجمالمعلوماالمعلوما

  ـ٢ ـ                         ١

  ـ٤ ـ                         ٣

  ـ٦ ـ                         ٥

  ـ٨   ـ                       ٧

  :: مالحظات وتعليقات مالحظات وتعليقات::خامساًخامساً
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  ::ملحوظة هامةملحوظة هامة  
 يمكن استخدام ورقة منفصلة فـي إضـافة التعليقـات           (

 )الحظات والرغباتوالطلبات والم

 ،،،مع الشكر
 

                                   :اسم الراســل
 :عــنوانــه
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  المراجعالمراجع
 ، الحماية الدوليـة لحقـوق اإلنسـان       ،أحمد أبو الوفا   •

 م٢٠٠٠ ، دار النهضة العربية،القاهرة

 ،القاهرة، معجم مصطلحات اإلعالم   ،أحمد زكي بدوي   •

 .م١٩٨٥،ار الكتاب المصري اللبنانيد

 اإلرهاب والتهديـد بـالرد      ،إريك موريس وآالن هو    •

 مكتبـة   ، القـاهرة  ، ترجمة أحمد حمدي محمود    ،عليه

 األعمـال   ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،األسرة

 .م٢٠٠١ ،الفكرية

 ، االستراتيجية والسياسة الدولية   ،اسماعيل صبري مقلد   •

 مؤسسة األبحاث   ، بيروت ،سيةالمفاهيم والحقائق األسا  

 .٢ ط،م١٩٨٥ ،العربية

 معجـم مصـطلحات عصـر       ،اسماعيل عبد الفتـاح    •

 .م٢٠٠٤ الدار الثقافية للنشر،،العولمة،القاهرة

 دراسـات فـي التنميـة       ،السيد الحسيني وآخـرون    •

 سلسـلة علـم     ، دار المعـارف   ، القاهرة ،االجتماعية

 .٥ ط،م١٩٨٤ ، الكتاب العاشر،االجتماع المعاصر
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 ، دمشق ، مستقبل إسرائيل  ،السيد ولد أباه ومنير شفيق     •

 أكتـوبر   ، سلسلة حوارات القرن الجديـد     ،دار الفكر 

 .م٢٠٠١

 ، مصـر  ، قانون حقوق اإلنسان   ،الشافعي محمد بشير   •

 .م١٩٩٢ ، مكتبة الجالء الجديدة،المنصورة

 الجغرافيا السياسـية لعالمنـا      ،بيتر تيلور وكولن فلنت    •

 ،الم رضوان وإسحق عبيد    ترجمة عبد الس   ،المعاصر

 ، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب       ،الكويت

  .م٢٠٠٢يونيو / ٢٨٢ رقم ،سلسلة عالم المعرفة

 ، مقدمة في علم السياسـة     :بيتر غيل وجيفري بونتون    •

 منشـورات الجامعـة     ، عمان ،ترجمة محمد مصالحة  

 ٠م ١٩٩١ ،١/٩١ ، عمادة البحث العلمي،األردنية

لمعجـم الموسـوعي للمصـطلحات       ا ،ثروت عكاشة  •

 .م١٩٨٩ ، مكتبة لبنان، لبنان،الثقافية

 القـانون الـدولي اإلنسـاني فـي         ،جعفر عبد السالم   •

 دليل للتطبيـق    ، القانون الدولي اإلنساني   ، في ،اإلسالم

 ، تقديم أحمـد فتحـي سـرور       ،على الصعيد الوطني  

 المستقبل العربي باالشـتراك مـع الصـليب     ،القاهرة
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 .م٢٠٠٣ ،األحمر

 ، القاهرة ، اإلسالم وحقوق اإلنسان   ،جعفر عبد السالم   •

 سلسلة فكر   ،رابطة الجامعات اإلسالمية ودار محيسن    

  .م٢٠٠٢ ،٤ رقم ،المواجهة

 ، دار المعـارف   ، القـاهرة  ، العولمة ،الل أمين ــج •

 .م١٩٩٨ ،٦٣٦ العدد ،سلسلة اقرأ

 معجم الحضـارة المصـرية      ،جورج بوزنر وآخرون   •

 مكتبة األسـرة    ، القاهرة ، سالمة  ترجمة أمين  ،القديمة

 مهرجـان القـراءة     ،والهيئة المصرية العامة للكتاب   

 .٢م،ط١٩٩٦للجميع صيف عام 

 أحكام القانون الـدولي فـي الشـريعة         ،حامد سلطان  •

 . م١٩٧٠ ، دار النهضة العربية، القاهرة،اإلسالمية

 غابـة الرأسـمالية     : أمريكا من الداخل   ،حسن شكري  •

 ، دار الطباعة المتميزة   ، القاهرة  ،واألسرار والفضائح 

  .م١٩٩٢

 االتصـال   ،حسن عماد مكاوي وليلى حسـين السـيد        •

 ، الدار المصرية اللبنانية   ، القاهرة ،ونظرياته المعاصرة 

 .٢ ط ،م٢٠٠١
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 دراسة في   : األمم المتحدة في نصف قرن     ،حسن نافعة  •

 ، الكويـت  ،م١٩٤٥تطور النظام الدولي منـذ عـام        

 سلسلة عالم   ،والفنون واآلداب المجلس الوطنى للثقافة    

 .م١٩٩٥أكتوبر  / ٢٠٢المعرفة، رقم 

 ، القضاء حصن الحريات   ،حسني درويش عبد الحميد    •

 ،٥٢٩ العـدد    ، سلسلة اقـرأ   ، دار المعارف  ،القاهرة

  .م١٩٨٦

 ، تعريب سليم الصويص   ، فكرة القانون  ،دينيس   لويد    •

 ، المجلس الوطنى للثقافـة والفنـون واآلداب       ،الكويت

نوفمبر تشرين الثاني     / ٤٧ عالم المعرفة، رقم     سلسلة

 .م١٩٨١

 السياسة والثقافة فـي     : نهاية اليوتوبيا  ،راسل جاكوبي  •

 ، ترجمة فاروق عبد القادر، الكويـت      ،زمن الالمباالة 

 سلسلة عالم   ،المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب    

 .م٢٠٠١مايو  / ٢٦٩المعرفة، رقم 

 مكتبـة   ، القـاهرة  ، مصطلحات فكريـة   :سامي خشبه  •

 سلسـلة   ، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب       ،األسرة

 .م١٩٩٧ ،األعمال الفكرية



 -٥٢٥-

 ظـافر   ، القاهرة ، العولمة وحرية اإلعالم   ،سعيد نجيدة  •

 .م٢٠٠٠ ،للطباعة

 ، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني     ،شريف عتلم  •

 المستقبل العربي واللجنة الدوليـة للصـليب        ،القاهرة

 .٣ ط،م٢٠٠٣ ،األحمر

 وكالة  ، الكويت ، األخالق النظرية  ،عبد الرحمن بدوي   •

 .١ ط،م١٩٧٥ ،المطبوعات

 ، دراسة نفسية  : إرتقاء القيم  ،عبد اللطيف محمد خليفة    •

 ، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب       ،الكويت

 .م١٩٩٢ أبريل ،١٦٠ رقم ،سلسلة عالم المعرفة

عة  موسـو  )المؤلـف الرئيسـي   (عبد الوهاب الكيالي     •

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر    ، بيروت ،السياسة

 .م١٩٨١ ،١ ط،٢ج

 مجلـس األمـن وأزمـة       ،عطية حسين أفندي عطية    •

 الهيئـة   ، القـاهرة  ،م١٩٧٧ـ١٩٦٧الشرق األوسط   

 .م١٩٨٦ ،المصرية العامة للكتاب

 ، مقدمة في النظرية السياسـية     :علي أحمد عبد القادر    •

 .١ ط،١٩٧٤ ،ع شوليتاري للنشر والتوزي،القاهرة



 -٥٢٦-

 ، دراسات في االجتماع السياسي    :فاروق يوسف أحمد   •

 مكتبـة   ، القاهرة ،الجزء األول علم االجتماع السياسي    

 .م١٩٧٧ ،عين شمس

 دراسـة   : مشكلة نقل التكنولوجيـا    ،فينان محمد طاهر   •

 الهيئـة   ، القاهرة ،لبعض األبعاد السياسية واالجتماعية   

 .م١٩٧٦ ،المصرية العامة للكتاب

 ، الكويت ، نظريات النظم السياسية   : المنوفي الــكم •

 ٠م ١٩٨٥ ،١ ط،وكالة المطبوعات

آداب السـلوك عنـد     ،محمد عبـد الحميـد بسـيوني       •

 الهيئة المصرية العامة للكتـاب،      ، القاهرة ،المصريين

 .م١٩٧٧

 ، حقوق اإلنسان المعاصـر    ،محمد عبد الشافي اللبان    •

 .م١٩٧٩ ، الهيئة العامة لالستعالمات،القاهرة

 ،١ ج ، أصول االجتماع السياسـي    :مد على محمد  مح •

 ٠م ١٩٨٦ ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية

 ، الـنظم السياسـية المقارنـة      ،محمود خيري عيسى   •

 .م١٩٦٣ مكتبة األنجلو المصرية، ،القاهرة

 ، القاهرة ، الجات والتبعية الثقافية   ،مصطفى عبد الغني   •



 -٥٢٧-

األعمـال   سلسلة   ،مكتبة األسرة والهيئة العامة للكتاب    

 .م١٩٩٩ ،الخاصة مهرجان القراءة للجميع

 معجـم مصـطلحات التـاريخ       ،مصطفى عبد الغني   •

 الهيئة المصـرية    ، القاهرة ،العربي الحديث والمعاصر  

 .م٢٠٠٣ ،العامة للكتاب

 قانون البحار الجديد والمصالح     ،)إشراف(مفيد شهاب    •

 معهد البحوث   ، جامعة الدول العربية   ، القاهرة ،العربية

 .م١٩٧٧ ،راسات العربيةوالد

 دراسات فـي القـانون الـدولي        )تقديم(مفيد شهاب    •

 دار المسـتقبل العربـي واللجنـة        ، القاهرة ،اإلنساني

 ...١ ط،٢٠٠٠ ،الدولية للصليب األحمر

 قياس الرأي العام فـي المـنهج        ،ناهد صالح وآخرين   •

 المركـز القـومي للبحـوث       ، القـاهرة  ،واألخالقيات

 .م١٩٩٤ ،االجتماعية والجنائية

 ، الثقافة العربية وعصــر المعلومـات     ،ل علي ـنبي •

  ، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب       ،الكويت

 ، إصـدار ثـان    ،٢٧٦ العـدد    ،سلسلة عالم المعرفة  

 .م٢٠٠١ديسمبر 



 -٥٢٨-

 طبيعتهـا   : نظرية علـم االجتمـاع     ،نيقوال تيماشيف  •

 دار  ،ترجمة محمد عودة وآخرون، القاهرة    ،وتطورها

 الكتـاب   ،سلة علم االجتمـاع المعاصـر     سل،المعارف

 .٨ط ،م١٩٨٣،الثاني

 ، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسـان     ،وائل أحمد عالم   •

 .م١٩٦٩ ، دار النهضة العربية،القاهرة

 التنمية بين عقيدة    ،يحيى عبد الحميد إبراهيم عبد العال      •

 مركز المحروسـة    ، القاهرة ،االنتماء وعقدة التطرف  

  .م١٩٩٨ ،شرللبحوث والتدريب والن

 دار  ، القـاهرة  ، الملكية الفكريـة   ،ياسر محمد جاد اهللا    •

 . م٢٠٠٤ ،٦٩٣ العدد ، سلسلة أقرأ،المعارف

 القـاموس التجـاري واالقتصـادي       ،ياسي عبد السيد   •

 ، مكتبة نشـر الثقافـة التجاريـة       ، القاهرة ،والسياسي

 .٨، ط١٩٧٦

 
 
 

 




